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Sammanfattning 

 

Studien syftade till att undersöka matematiska interaktioner i vardagliga situationer som 

framkommit mellan pedagoger och barn i förskolans inne- och utemiljö. Vi utgick från våra 

frågeställningar där vi fokuserade på vilka matematiska begrepp som barn - barn och pedagog - 

barn använde sig av i vardagliga situationer. Vi använde oss av en kvalitativ metod som utgick från 

att observera barns och pedagogers matematiska framträdande i vardagliga situationer i förskolans 

verksamhet. Vi valde att göra observationer för att se hur pedagoger och barn agerade utifrån 

matematisk kontext.  I vår studie valde vi att analysera vårt resultat utifrån det sociokulturella 

perspektivet som lägger vikten på människors samspel med omgivningen. Vi utgick från det 

sociokulturella perspektivet när vi analyserade vårt resultat, perspektivet innehåller olika begrepp 

som mediering, proximal utvecklinsgszon och appropriering. Vi användes oss även av Bishops 

matematiska aktiviteter (räkna, mäta, design, lokalisera, lek och förklara) när vi analyserade vårt 

resultat.  Resultatet visade att barn - barn och pedagog - barn under sin vardag använde sig av olika 

matematiska begrepp i interaktioner mellan varandra. Matematiska begrepp som placeringsord, 

antal, räkneord, rumsbegrepp och mätning var förekommande i barnens och pedagogernas 

kommunikationer sinsemellan.  
 

Nyckelord: Förskola, interaktion, matematik, miljö, barn, pedagog. 
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Förord 
 

Vi hade långt innan diskuterat om matematikens betydelse för småbarn och senare insåg vi att både 

hade ett genuint gemensamt intresse kring barns matematiska lärande. Vi hade en god 

samarbetsförmåga och det tog inte långt tid för oss att bestämma om att skriva denna studie 

tillsammans. 

 

Vi vill tacka alla vuxna och barn som deltagit och visat ett intresse för vår studie och delat med sig 

av egna erfarenheter och upplevelser. Ett stort tack för vår engagerade handledare Gabriella Gejard 

som vägledigt oss på ett professionellt sätt med breda akademiska erfarenheter samt vetenskaplig 

skicklighet genom att ge goda råd och tips på olika litteratur. 

 

Vi vill även tacka vår familj och vänner som stöttat oss genom hela studiens gång samt våra egna 

barn som visat respekt till sina upptagna mammor. 
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  1. Inledning  

 

Under våra VFU perioder genom utbildningen har vi upplevt att barn i olika åldersgrupper 

inte visste vad begreppet matematik hade för innebörd. Det är väldigt oroväckande eftersom 

barn i tidig ålder behöver möta matematik och få stöd av pedagoger för att kunna sätta 

mening och rätt begrepp i olika sammanhang för ett livslångt lärande. Med utgångspunkt att 

stödja barnens matematiska tänkande har förskolläraren en betydelsefull uppgift vilket 

innebär att skapa lärmiljöer där barnen kan utforska och upptäcka likheter och olikheter som 

uppträder i miljön på förskolan. I denna utforskande miljö kan förskolläraren vara lyhörd för 

att stödja barnen att lära sig begrepp och dess innebörder (Björklund, 2009, s.11) Det 

framkommer även på förskolans läroplan att ”förskollärare ska ansvara för att varje barn ska 

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk och kommunikation samt matematik” 

(Lpfö, 18, s.15).  

 

Vi anser genom våra VFU erfarenheter att barn behöver stimuleras av vuxna i sin omgivning 

för att fördjupa och vidga det matematiska tänkandet. Yngre barn är väldigt nyfikna av sig, 

vi förskollärare som tillbringar tid med barn märker det väldigt snabbt.  Som föräldrar har vi 

upplevt att yngre barn börjar utforska sin omgivning och får en förståelse för 

rumsuppfattning genom att lokalisera sig. Utifrån utbildningens upplägg och 

innehåll uppfattar vi att pedagogen behöver ämnesdidaktiska kompetenser för att stimulera 

barnens matematiska förmåga. För att kunna lära barnen och skapa förståelse i ämnet krävs 

det av pedagogen att bearbeta deras uppfattningar och erfarenheter. Barnens tidiga 

erfarenheter kan vara grunden för tolkningar, förståelser i nya sammanhang. Under våra 

VFU perioder har vi lagt märke till att språket har en stor betydelse för användandet av 

matematiska ord, detta för att genom språket kan barnet presentera och gestalta sina 

uppfattningar kring matematik. Solem och Reikerås lyfter och betonar vikten av att förstå 

barnets språk i mötet med matematiken. Språket kan fungera som verktyg för 

kommunikationen och tänkandet vilket visar på konsekvenser vid vuxnas interaktioner med 

barnen. förskollärare kan tolka barnens tankar och lyfta upp kommunikationen som stödjer 

barns matematiska lärande (2004, s, 21). Pedagogen har en viktig uppgift när det gäller att 

genomföra aktiviteter i lärorika miljöer eftersom det ska gynna alla barns matematiska 

lärande. Under vår VFU period hade en pedagog under sin undervisning siffror som hen 

visade och räknade upp på utifrån barnens hemspråk. Som förskollärare gäller det att vara 

uppmärksam för att få inblick om var barnet ligger i sin matematiska färdighet. Vi har 

uppmärksammat att det matematiska lärandet sker i en kontext där barnen samtalar eller 

samarbetar tillsammans med barn och vuxen, därmed blir just interaktionen mellan barnen 

och mellan barn och pedagoger centralt att undersöka. 
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2. Bakgrund 

2.1 Historien bakom Matematik 

 

Den äldsta vetenskapen är matematik, Babylonierna hade gjort stora framsteg i talsystemet 

och använde sig av olika matematiska metoder. Det var under antiken som ämnesområdet 

utvecklades med bevisföring och argumentation. Under medeltiden ingick matematik inom 

sju olika konster: musik, astronomi, geometri och aritmetik. Dessa ansågs vara finare medan 

dialektik, retorik och grammatik ansågs vara mer triviala. Uppdelningen i matematik mellan 

geometri och aritmetik avspeglades även i de svenska kursplanerna för folkskolan. Under 

1950-talet fick aritmetik och geometri ett samlingsnamn som matematik inom enhetsskolan. 

Matematik har även varit en avgörande roll under renässansen i såväl målarkonst och i nya 

världsbilden. Folkskolans första matematikplan kom ut år 1878. I och med matematik och 

samhällsutvecklingen under början av 1900-talet skedde stora förändringar i kursplanen om 

matematik i skolan (Emanuelsson, 2006, s. 32–35). 

 

Doverborg lyfter upp att den svenska förskolans rötter går tillbaka till Fredrick Fröbel, som 

var en tysk pedagog. Han ansågs vara förskolans förfader. Enligt Fröbel är matematik och 

gudomlighet sammanlänkade för barnens lärande. Vidare menade Fröbel att både den inre 

och yttre världen uppenbaras i matematik, det innebär att matematik innefattar både natur 

och människa. Fröbel gjorde egna material utifrån eget intresse men som samtidigt gynnade 

matematikkunnandet hos de yngre barnen. Redskapen han tillverkade kallades för lekgåvor 

och det totala antalet var tjugo stycken. Dessa klossar kan användas när barnens bygger bord, 

stolar, hus och sängar exempelvis. Klossarna används på golvet och syftet med detta var att 

utveckla barnens rums- och formuppfattning, förståelsen av jämförelseord och lägesord samt 

skapa förutsättningar för samspel. Yngre barn tycker det är intressant att sätta samman och 

plocka isär olika material, dessa aktiviteter med lekgåvorna kan bidra till att utveckla barnens 

uppfattning av bredd, höjd och längd (2006, s. 1–2). 

2.2 Riktlinjer och styrdokument före 1998 

Första läroplanen för förskolan kom ut år 1998, tidigare har det funnits riktlinjer som visade 

arbetets upplägg med barnen. Om vi tittar 30 år tillbaka i förskolans historia har matematiken 

inte haft stort utrymme i dokumenten om vi jämför med de nya läroplanen. Tidigare gällde 

det mer om vad arbetet skulle handla om och på vilket sätt det skulle framkomma i praktiken. 

Förskolans läroplan innehåller konsekvenser som innebär att det blir en skyldighet för 

läraren att genomföra och planera arbetet för att ge barnen möjligheten till att lära sig om 

matematik. Både skolan och förskolans läroplaner överensstämmer med varandra, det 

innebär att synen på kunskap och utveckling är gemensam. Förskolan har i uppdrag att lägga 

grunden för barnens livslånga lärande som också innehåller både fostran och omsorg. 
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Dagligen möter barn utmaningar, begrepp och idéer som knyter an till matematiken. Barnens 

första erfarenheter med matematiken är viktiga för att utveckla deras lust och nyfikenhet om 

matematik. Dessa erfarenheter kan sedan användas i olika projektarbeten (Doverborg, 2006, 

s. 4–5).  

 

Sedan 1999 har NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning) fått i uppdrag av 

regeringen att stödja matematikundervisningen i svenska skolor ända från förskolan upp till 

högskolan. Mycket arbete har lagts ner på förskolan när det gäller barnens kontakt med 

matematik i tidigt skolår. Tidigare hade matematiken ingen betydande roll i förskolans 

verksamhet.  Efter förskolans läroplan har flera förskolechefer och pedagoger blivit eniga 

om att matematikarbetet är viktigt och behöver bli mer synligt i verksamheten. Det viktiga 

är att vara medveten kring barnens matematiska lärande och tänka långt fram samt vilka 

konsekvenser det innebär för barnens livslånga lärande (Doverborg & Emanuelsson, 2006, 

s. 11).  

2.3 Lpfö 98 strävansmål om matematik i förskolan 

 

Med Lpfö 98 har förskolan fått sin första läroplan som i stora delar av detta är både  

innehållsmässigt och strukturellt lärandeperspektiv gemensamt med skolans läroplan. I den 

nya läroplanen lyfts barnens förmåga om matematiskt tänkande samt hur det ska främjas av 

lärarna. Då lärarna fick tydligande uppgifter att lyfta matematiken för förskolebarnen. När 

synen på lärande och kunskap förändrades började förskollärarna att utmana alla barn i 

matematisk tänkande. Då gällde det att fundera över förskolans uppgift över barnens lärande 

i användandet av matematik (Doverborg & Samuelsson, 1999, s. 5).  

 

Det står nedskrivet i den första läroplanen för förskolan att ”-Förskolan ska sträva efter att 

varje barn tillägnar sig nyanserade innebörder i begrepp, erfar samband och upptäcker nya 

sätt att förstå sin omvärld”. Med relation till den ovanstående strävansmål att erövra sin 

omvärld innebär att barnen skall använda sig av matematiskt symbolspråk. Det gäller då ett 

mer specifikt mål att uttrycka ” -förskolan ska sträva efter varje barn utvecklar sin förmåga 

att upptäcka, använda och kommunicera matematik i meningsfulla 

situationer”.  Förskollärarna behöver skapa stimulerande miljöer där barn förväntas att 

kunna kommunicera om olika matematiska idéer och begrepp samt kunna skapa intresse för 

att kunna förstå matematikens innebörd. Saker som är meningsfulla för barn blir mer 

intressant och lustfyllt i deras lärande. Detta lyfts vidare upp att ”- barn utvecklar viss 

förståelse för matematik och för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Doverborg & Samuelsson, 1999, s. 

8–9). 
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2.4 Reviderad Läroplan 2010 samt den nya läroplanen 2018 

 

Under 2010 skedde en revidering av förskolans läroplan, matematik i förskolan fick tydligare 

mål. Detta på grund av att samhället ställde högre krav på barnens matematiska förståelse 

och färdigheter. Högre krav ställdes på förskollärarnas uppdrag i undervisningen, det ställdes 

även krav på verksamheten som ska medverka till att utveckla barnens förmåga när det gäller 

undersökning av matematiska problem. Efter revideringen har målen förtydligats: 

 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn, utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 

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

 

 

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,”  

” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp, och” 

 

 ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10–11).  

 

I den nya reviderade läroplanen (Lpfö 18) har vissa delar uppdaterats. Begreppen 

undervisning och utbildning är något nytt som förts in.  Tidigare finns det inga 

uppnåendemål för barnen utan istället finns det mål för förskolan. Förändringar framkommer 

i språk, innehåll och disposition. Förskolans mål inom matematik har förtydligats i 

läroplanen för förskolan 2018. 

 

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande 

egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt 

om detta ” 

 

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,” 

 

” Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Lpfö 18, s. 14). 

 

Målet som framkom i den tidigare versionen av läroplanen 2016 har försvunnit från den nya reviderade 

läroplanen 2018 ” förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga att föra och 

följa resonemang” (Lpfö 98, reviderad 2016, s. 10). 
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2.5 Matematikens betydelse i förskolan genom åren 

 

Matematik i förskolan är inte något nytt, det har funnits länge, men dagens läroplan sätter 

ämnet i centrum i större utsträckning än tidigare planer. Efter förskolans första läroplan 1998 

fick matematik mer utrymme än i tidigare riktlinjer som förskolan utgick ifrån innan 

läroplanen. Den första läroplanen innehöll strävande mål som utgick från att pedagogen 

ansvarade för att planera och genomföra sitt arbete för att ge möjligheter till 

matematiklärande (Doverborg, 2006, s. 4–5).  

 

 Björklund menar att förskolläraren behöver kunskaper om barnets lärande, hur det kan 

främjas i stimulerande och lustfyllda aktiviteter. Omgivningen och samspelet har sannolik 

en inverkan på småbarnens lärande eftersom det blir avgörande för att förstå och uppfatta 

olika fenomen. Undervisningen i förskolan handlar inte om förmedling av kunskap utan det 

viktiga är att barnen får möjlighet att få förståelse om fenomen (2009, s. 30–31).  

 

I dagens samhälle har förskolläraren behov av didaktiska kompetenser för att genomföra 

lärorika undervisningar. Undervisningsmomenten och innehåll ska utformas av didaktiska 

frågor som ”varför”, ”hur”, ”vem”, och ”vad” detta handlar om förskollärarens didaktiska 

kompetenser. Förskolläraren ska utgå från ett arbetssätt som främjar barns lärande och 

utveckling, didaktiken beskriver förskollärarens professionella arbete som kan synliggöras i 

barnens upplevelser och erfarenheter i olika spontana eller planerade situationer.  Didaktik 

är inte fast till en skolform eller ålder utan det är förskolärrens kompetens som klargör för 

barnen genom att hjälpa till att tolka och få uppmärksamhet till det som inte är synligt. 

(Björklund & Palmer, 2018, s. 243–245). 



 

6 

 

 

 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett matematiskt innehåll framkommer i 

vardagliga situationer i interaktion mellan barn och mellan barn och pedagoger både i 

inomhus och utomhus miljö på förskolan. 

 

Frågeställningar: 

 

Vilka matematiska begrepp använder förskolläraren i interaktionen med barn i vardagliga 

aktiviteter? 

 

Vilka matematiska begrepp använder barnen i sin interaktion med varandra i vardagen?  
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4.Forskningsöversikt 

I detta kapitel kommer vi presentera tidigare forskning utifrån våra frågeställningar. Vilka 

matematiska begrepp använder förskolläraren i interaktionen med barn i vardagliga 

aktiviteter? 

Vilka matematiska begrepp använder barnen i sin interaktion med varandra i vardagen?  

 

4.1 Matematik i vardagliga situationer  

 

Det är viktigt att vi kan känna igen matematik i olika kontexter och inte förknippa 

matematiken enbart med bråk, uträkningar procent och uppställningar. Det har blivit en vana 

att matematiken ses mer som talräkning, geometri, ekvationer, statistik och algebra. Det vi 

inte får glömma är att vid upptäckandet av förskolebarns matematik behöver vi referenser 

som går utanför dessa indelningar, det vill säga att matematiken kan ses från andra kontexter. 

Det krävs kunskaper av förskolläraren när det gäller att möta det matematiska barnet. Utifrån 

våra matematiska kunskaper kan vi göra analyser om hur matematiken förekommer i olika 

sammanhang. Förskolläraren kan utmana barnen i matematisk lärande genom att genomföra 

olika matematiska aktiviteter. Förskolläraren behöver en kompetens som hjälper att 

uppmuntra och möta barns olika intressen vilket kan främja den matematiska inlärningen 

(Solem & Reikerås, 2004, s. 9 &20). 

 

Barnens egna matematiska gestaltande framkommer i olika sammanhang där barnen 

samspelar med varandra och genom stöd med olika artefakter. Barnen deltar i olika 
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sammanhang i vardagen i förskolan där de beprövar utforskandet och jämför begrepp vid 

jämförelsen använder barnen matematiken som redskap. Att använda matematiska redskap 

vid räkning är exempelvis talramsan (Bäckman, 2005, s. 99). Lundström lyfter upp att 

förskolans ute och innemiljö är full av olika skapande aktiviteter såsom lek, genom att 

använda de pedagogiska materialen kan barnen involveras in i dialoger med vuxna och barn 

(2015, s. 192). 

4.2 Pedagogens förhållningsätt till matematik i vardagliga 

situationer i verksamheten 

 

I sin studie lyfter forskaren Lundström fram olika observationer kring den matematiska 

interaktionen som sker mellan barn och pedagoger i förskolans vardag. Att tänka 

matematiskt innefattar olika begrepp såsom olikheter, likheter och uppfattning samt hur 

olika aspekter hänger ihop med varandra. I matematisk tänkande är det viktigt att få en 

förförståelse för olika objekt och samband samt hur de kan relateras med varandra. Vid 

beskrivandet och talandet behöver barnen ha en förståelse för begreppens innebörd. 

Lundström beskriver att barnens tidiga matematiska utveckling börjar ske vid utforskning 

av omgivningen, den vuxna har en viktig roll eftersom hen behöver synliggöra de olika 

matematiska aspekterna som framkommer vid kommunikationen med barn. Vidare menar 

Lundström att det är viktigt att förskolläraren tar tillvara spontana situationer. Ett exempel 

som Lundström lyfter upp är vid matbordet där de oftast förekommer olika kommunikationer 

om ordningsföljder, om vem som gör först och sist. Förskollärarens arbetssätt ger barnen 

möjlighet att utveckla sin matematiska inlärning genom att förskolläraren benämner och 

upprepar ord. Vidare betonar Lundström vikten av vardagliga matematiska situationer, det 

gäller att läraren tar tillvara på barnens funderingar samt bygger vidare på matematiska 

problem. Förskollärarens förhållningsätt är betydande, att vara lyhörd innebär att hen kan 

stödja barnen i deras matematiska inlärning genom att reflektera över vardagliga funderingar 

och vidare använda det i sin undervisning. Två olika alternativ ses viktigt när det gäller att 

lösa problem i vardagliga situationer; det första är att göra problemet synligt och lösa detta 

genom att använda verktyg, det andra är att använda symboler som resurs för att lösa 

problemet (2015, s. 195–208). 

 

Bäckman visar i sin studie att förskolläraren använder sig av både planerade lär stunder och 

här- och nu situationer för att iscensätta sin matematiska undervisning. Variationen av 

material som förskolläraren erbjuder har en stor betydelse i undervisningen, det är viktigt att 

förskollärarna arbetar målinriktat för att genomföra de planerade undervisningssituationer. 

(2005, s. 219). I här-och -nu situationer, som inte är planerade i förväg av förskolläraren, 

innebära att förskollärarens mål blir att utgå från barns perspektiv för att stödja barnens 

förståelse av olika begrepp och fenomen (Bäckman, 2005, s. 142).  

 

Forskarna Smith, Swaminathan och Liu har i sin observationsstudie undersökt den 

matematiska interaktionen mellan barn och förskollärare. Resultatet i studien visar att 
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förskollärarna kan underlätta barnens matematiska inlärning genom att erbjuda barnen att 

vara delaktiga i leksituationer. Interaktioner under leken kan bidra till att stödja barnen i 

deras matematiska kunnande när det gäller antal och siffror som oftast förkommer under lek 

(2015, s. 728). 

4.3 Barnens matematiska interaktioner i vardagen 

 

Björklund lyfter upp i sin studie att de yngsta barnen i samspel med andra barn möter begrepp 

och får en förståelse för begreppens innebörd. Begreppen som barnen möter introduceras 

och problematiseras utifrån barnens initiativ. Genom interaktion med andra barn får barn 

möjligheten att uppleva och jämföra betydelsen om begreppens innebörd. Alla barn har en 

egen uppfattning och förståelse om begreppens innebörd, vilket kan jämföras i interaktioner 

som sker mellan barnen. Dessa jämförelser kan leda till att barnen får en annan synvinkel på 

begreppens betydelser. Under kommunikationen är det viktigt att barn kontinuerligt 

uppmärksammar och lyssnar på varandra för att få en bättre förståelse för personens 

definition. Björklund beskriver en sekvens utifrån en observation som utspelar sig under en 

måltid. Barnen emellan diskuterar om vem som har mest spannmål på tallriken, i deras 

kommunikation använder de begrepp som lite, mycket och mycket mer. De barn som har 

mest spannmål visar upp alla tio fingrar och säger jag har så mycket! I situationen använder 

barnen gester för att uttrycka mängden spannmål. Barnen visar att de har tidigare har 

erfarenheter om begreppet mer, men i denna sekvens kan man se att de använder större 

mängder genom att benämna mycket mer.  

Vidare lyfter Björklund upp en annan observation som sker vid ett bord där barnen använder 

lägesbegrepp under interaktionen. Barnen diskuterar om vem som sitter bredvid vem. Under 

denna kommunikation diskuterar barnen fenomenet ”bredvid ” och skapar en förståelse om 

dess innebörd. Barnen får möjligheten att urskilja relationer i positioner som exempel när 

Tim säger att Teo sitter bredvid honom. Björklund drar slutsatsen, för att förstå ett begrepp 

på samma sätt måste individerna integrera i interaktioner. Det gäller att ta hänsyn och visa 

ett intresse för den andra personen uppfattning (2010, s. 76–78 & 81–83). 

 

Lundström menar att kulturella ramar och kontexten blir en inbjudan till att samspela, vid 

barnens kommunikationer framkommer, förändringar och jämförelser som en beskrivning 

av omvärlden. Kontexten kan innehålla förskolans projektarbeten, spel, lekar, rörelse, 

skapande och rutiner samt vistandet i närmiljön. Förskolans utomhus och inomhus miljöer 

tillsammans med pedagogiskt material stödjer barnen till att leka och kommunicera med 

andra vuxna och barn. Skapande aktiviteter kan vara ett exempel på matematiska 

interaktioner där barnen får möjlighet att diskutera olika mönster och dess samband. De 

matematiska begreppen så som proportioner dimension och begrepp uppkommer oftast när 

barnen jämför och mäter olika redskap. Vid tolkning under kommunikationen använder 

barnen matematiska begrepp som visar hur barnen jämför och mäter utifrån sin egen 

förståelse av aspekter som tid, volym och längd. Lundström hävdar att förskolebarn 

utvecklar sin egen rumsuppfattning, i grovmotoriska rörelser, konstruktionslekar och genom 
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att vara ute i närmiljön kan barnen stimulera det matematiska språket samt få en rumslig 

förståelse. Oftast använder barnen olika beskrivningar och begrepp under kommunikationen 

vilket kan stödja barnen till att dra slutaster och uttrycka sig i omvärlden (2015, s. 192–193). 

 

Gejard och Melander har studerat förskolebarns spontana matematiserande i en lekaktivitet. 

Baserat på detaljerade analyser av videoinspelningar, visar fallstudien hur en pojke och en 

flicka i interaktion med varandra och en pedagog aktualiserar olika geometriska aspekter 

(lokalisering, dimensioner, orientering, transformationer och geometriska former), i en bygg 

– och konsturktionslek. Forskarna drar slutsatsen att barnen i studien approprierat en 

begynnande geometrisk diskurs, vilken framträder i flödet av interaktion (2018, s. 495–511). 

 

 Bäckman har i sin studie kommit fram till ett liknande resultat kring barnens interaktioner 

som sker i inomhus och utomhusmiljö. Bäckman hävdar att barns utforskande interaktioner 

av sin omgivning tillsammans med sina kamrater är betydelsefulla eftersom de urskiljer och 

undersöker matematik tillsammans samt stödjer varandra utifrån sina egna erfarenheter. I 

ute och innemiljön bestämmer barnen tillsammans vad och hur de ska göra utifrån deras 

erfarenheter. I denna kontext får de möjligheten att kommunicera och få förståelse för 

varandras aspekter av matematik. Att utgå av matematiskt innehåll i leken kan få barnen att 

urskilja tyngd, att få erfarenheter av volym, undersöka geometriska figurer, urskilja antal 

och få en uppfattning för positionering (2015, s. 87). Gejard lyfter upp att både inomhus och 

utomhusmiljöerna i förskolan är betydelsefulla, pedagoger med hjälp av miljöernas 

möjligheter kan uppmuntra, inspirera och stödja barnens matematiska lärande (2018, s. 53–

55). 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

 

I detta kapitel kommer vi presentera det sociokulturella perspektivet samt Bishops 

matematiska aktiviteter som ligger till grund i vår studie. I denna studie fokuserar vi på den 

matematiska interaktionen som sker mellan barn och pedagoger i förskolan. 

 5.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

I det sociokulturella perspektivet lyfter Vygotskij fram samspelets betydelse och betonar 

vikten av kommunikation och språkanvändning, exempelvis har barnens kommunikation i 

leken en betydande roll för deras lärande. Vygotskij påstår att den kultur barnen växer upp i 

har en stor inverkan på deras utveckling, han menar att utvecklingen är kulturspecifik. 

Barnens utveckling är beroende av det sociala samspelet med syskon, lärare och 

vårdnadshavare. För att kunna läsa, tolka och hantera olika problem som dyker upp i 

omgivningen får barnen möjlighet att utveckla det psykologiska verktyget, det vill säga 

språket. Språket är ett stöd som barnen använder sig av för att hitta lösningar till problem. 
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Deltagandet i sociala samspel gör det möjligt för barnen att använda språket som oftast sker 

i dialoger (Hwang & Nilsson, 2011, s. 66–67). 

 

 Mediering  

Inom det sociokulturella perspektivet finns det olika grundläggande begrepp som var och en 

har stor betydelse, ett utav dessa begrepp är mediering. Vi människor använder oss av 

verktyg eller redskap när vi vill få en förståelse för vår omvärld och hur vi ska kunna agera 

i den. Vygotskij menar att människan använder sig av två olika verktyg, det materiella och 

det språkliga. Ett språkligt redskap är en symbol eller ett tecken som människan använder vid 

kommunikation eller när vi tänker. De språkliga redskapen kallas också för de mentala eller 

intellektuella redskapen. Exempel på språkliga redskap är räknesystem, siffror, bokstäver, 

begrepp (procent, inflation och triangel etc. (Säljö, 2004, s. 299).  Mediering inträffar inte 

bara med artefakter och med hjälp av teknik det finns även andra resurser i vårt språk som 

medierande verktyg. Genom att kommunicera blir vi delaktiga i ett sammanhang och 

samspelar med människor i vår omgivning för att beskriva världen. I detta sammanhang är 

språket en viktig faktor för att kunna uttrycka sig (Säljö, 2000, s. 82).   

  

 

 Proximal utvecklinsgszon 

 

Ett annat begrepp hämtat från Vygotskij är begreppet proximal utvecklinsgszon. Vygotskij 

menar att vuxna ska stödja barnen i deras nuvarande utveckling samt ge möjligheter till olika 

utmaningar för att hjälpa barnen att komma fram ett steg i utvecklingen. Den proximala 

handlar om saker barnen klarar av att göra på egen hand och hur den mer erfarna vuxna 

tillsammans med barnen kan åstadkomma de olika målen. (Hwang & Nilsson, 2011, s. 67). 

Utvecklingzsonen, menar Vygotskij, är en zon där människan är känslig för både 

förklaringar och instruktioner. I detta sammanhang kan den mer erfarna eller läraren vara 

den som vägleder barnet i lärandet om hur man använder de kulturella redskapen. Man kan 

säga att den som börjar lära sig något nytt således är beroende av den som kan mer om ämnet. 

Det finns en engelsk term, scaffolding som visar hur, denna stöttning i kommunikationen 

kan se ut i pedagogiska situationer. Som vi tidigare har nämnt ger den kunnige stöd, men 

detta kan komma att avta eller helt upphöra när den lärande börjar behärska frågan (Säljö, 

2004, s. 305–306). 
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 Appropriering 

I det sociokulturella perspektivet används begreppet appropriering för att beskriva och förstå 

lärande. Begreppet innebär att människan lär sig att nyttja kulturella verktyg. Vidare 

beskriver Säljö att samspelet med andra människor är tillfällen då vi kan ta till oss kunskaper 

av varandra. I detta sammanhang får vi även möjligheten att skapa nya förståelser samt få 

nya uppfattningar om artefakter i vår omgivning (Säljö, 2014, s. 303).  

5.2 Bishops matematiska aktiviteter 

 

Bishop har studerat olika kulturers matematiska aktiviteter, och i sin studie presenterar han 

gemensamma och grundläggande matematiska aktiviteter och principer. De grundläggande 

matematiska aktiviteterna leder till att utveckla barnets matematiska förståelse. I sin studie 

har han kommit fram till att matematiska aktiviteter är kulturövergripande, vilket vi också 

ser i vår svenska kultur. När vi exempelvis mäter längder idag använder oss av olika verktyg, 

såsom måttband, och vi använder ord som knyter an till längd, som meter. En del av mätandet 

och jämförandet beskrivs med hjälp av de vardagliga orden såsom kort eller lång. Enligt 

Bishop har matematiska aktiviteter sin egen formella form av språk att beskriva begrepp. 

Innan den abstrakta iden om mätning upptäcktes, urskildes och särskildes föremålens längd 

från omgivningen. När man till exempel ska bygga ett staket huggs det först en stolpe för att 

justera längden, sedan huggs det andra stolpar lika långa som den första och detta tas som 

måttstolpe. Bishop beskriver och fördjupar sig i sex matematiska aktiviteter (lek, förklara, 

lokalisera, designa, mäta och räkna) och   när barnen involveras i de aktiviteterna skapar de 

en förståelse om begrepp vilket leder till matematiskt lärande hos barnet, enligt Bishop 

(Helenius, m.fl. 2016, s. 14–16). 

 

Lek  

 

I förskolan förväntas och utövas leken som lärande vilket även beskrivs i läroplanen. I leken 

är det svårt att tänka sig att det inte sker någon form av lärande för barn. Förskollärarens 

insats att vara delaktig i leken eller bidra med material möjliggör att utveckla barnens 

förmågor. Förskolläraren har en betydande roll under lekens gång och i lärandemiljön. 

Bishop beskriver att leken är en matematisk eftersom den innebär olika regler som alla 

deltagarna förväntas ska följa. Även detta har olika dimensioner, såsom sociala, där lärandet 

sker genom samspel mellan deltagarna. Bishop menar att i leken får barnen inspiration av 

verkligheten samt lägger sin fantasi och sina egna regler för att överdriva det. Exempelvis 

barnen kan tänka sig att en pinne kan vara en krokodil. Leken kan innehålla 

förutbestämda regler, men de kan även ändras och formuleras om för att få ett nytt mönster 

under lekens gång, men de reglerna som förändras måste förhandlas mellan de närvarande. 

Lek har möjligheter som att gissa och uppskatta samt om det går att hantera de negativa och 

positiva konsekvenserna som dyker upp. Genom att barnen involverar sig i de fem 
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matematiska aktiviteterna förklara, lokalisera, designa, mäta och räkna kan barnen resonera 

och utforska tal, mått, former, lägen och argumentation. Det vill säga att matematiska 

aktiviteter tar mindre eller större utrymme i barnens lekar (Helenius, m.fl. 2016, s. 29–40). 

Förklara 

Den andra matematiska aktiviteten är att förklara vad som knyter an till att svara på relativt 

enkla frågor såsom “hur många?”, ”hur mycket?”, ”vad?”, ” var?” och ”hur? “vilket leder 

till att barnen kommunicerar genom att tänka, argumentera, ställa frågor och pröva olika 

lösningar när barnen förklarar sina idéer. Det finns olika typer och former av förklaringar 

“klassifikation, förklarande steg, fastställande av olika val” och formerna är “verbala, ritande 

och förklaringar, som ges genom objekt och gester”. Under denna aktivitet har förskolläraren 

en uppgift att skapa möjligheter för barn att förklara sina idéer genom att bli involverade 

(Helenius, m.fl. 2016, s. 45–57). 

Lokalisera 

Den tredje matematiska aktiviteten är lokalisera, denna aktivitet innebär att utforska den 

rumsliga miljön samt identifiera avstånd genom att använda begrepp så som exempelvis 

nära, långt borta och höger och vänster. Bishop poängterar människans behov av att orientera 

sig i omvärlden i denna aktivitet. Med aktiviteter om lokalisering, kan vi tydliggöra vad-och 

var frågor (Helenius, m.fl.  2016, s. 61–79). 

 

Design 

Att designa innefattar aktiviteter som knyter an till form och formens matematik. Denna 

aktivitet är intressant i sig för att barnen tillverkar, och observerar något objekt och tänker 

hur detta kan modifieras, vilket ökar barnens uppmärksamhet för att kunna skilja på olika 

former. Det vill säga att barnen utforskar geometriska formers egenskaper och resonerar 

kring deras egenskaper, perspektiv och proportioner. Barnen utvecklar denna förmåga 

genom interaktionen med sina medmänniskor i sin omgivning. Under lekens gång och i 

vardagliga situationer finns det möjligheter för barn att upptäcka och utforska och skapa 

begreppslig förståelse för de geometriska grundformerna som längd, bredd, höjd, area och 

volym. Barnens erfarenheter har avgörande roll för deras uppfattningar om rum och form, 

barnens ålder och mognad har inte någon påverkan om medvetenhet om geometriska figurers 

egenskaper. När förskolläraren utvecklar situationen uppmanar hen barns teorihandling och 

genom detta påverkas barns begreppsliga förståelse positivt (Helenius, m.fl. 2016, s. 83–99). 

Mäta 

Vid aktiviteten mäta använder barnen sig av jämförelsebegrepp som exempelvis “-mer än”, 

“-mindre än” och “-lika mycket”. Varje form av mätning behöver sitt eget verktyg, som när 
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barnen tillsammans med vuxna lagar mat eller bakar kan barnen lära sig att tillämpa 

decilitermått som äe standard vid flytande ämnen. Däremot går det inte att 

använda decilitermått för att mäta ytans storlek. Barnen kan använda en pinne för att mäta 

en längd, en annan kan tillämpa en måttstock för att mäta andra föremåls längd. Aktiviteten 

mäta enligt Bishop beskrivs i termer av att urskilja och jämföra fenomen. Den mänskliga 

kroppens längdmått blev tillexempel i alla kulturer och det var den första mätanordningen. 

Språkutvecklingen hos barnet är viktig när det beskriver föremålens och fenomenets 

egenskaper som urskilja, jämföra och representera (Helenius, m.fl. 2016, s. 103–117). 

 

Räkna  

Bishops sista matematiska aktivitet är att räkna. Det förklaras genom att använda föremål 

eller tecken som mätredskap, med “-mått-ord” för att fastställa kvantiteten av kvaliteter eller 

avgöra storlek för att jämföra och gruppera fenomen. I denna aktivitet fokuseras vi på att 

jämföra och ordna fenomen med hjälp av olika material för att utmana barnen samtidigt som 

barnen kan ta till sig olika namn på begrepp (Helenius, m.fl. 2016, s. 121–140).  
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6. Metod  

I detta avsnitt kommer vi beskriva hur vi har gått tillväga för att genomföra våra 

observationer. Vi har valt att använda oss av observation som metod för att samla in data för 

våra respektive studier. I studien kommer vi undersöka interaktioner för att få förståelse i 

matematiken som barn och pedagoger använder sig av. Vi har varit ute och gjort 

observationer på två olika förskolor. I förskolan Smultronet (fiktivt namn) genomförde 

Nadire delstudie 1 genom att observera matematiska interaktioner i inomhusmiljö. Fana har 

varit på förskolan Hattstugan (fiktivt namn) och genomförde observationer i utomhusmiljö 

för att få fatt på matematiska interaktioner. 

6.1 Observation  

 

Observation är en teknik för att samla data om specifika aspekter av beteende, innehåll, 

processer eller samspel mellan individer. Observatören måste bestämma sig ”-vad” man ska 

se på, ”vad” man är engagerad av att ha kunskaper om. Observationer kan ge data om 

grupper och individer där det är svårt att samla information med andra metoder. Att samla 

in information under observationer kräver även att observatören behärskar tekniken. Den 

som observerar filtrerar och tolkar material som samlats under observationstillfället. Det är 

viktigt att observatören tolkar den insamlade data noggrant och korrekt och inte överför sina 
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egna uppfattningar. Oberoende av observationsmetod, ” -går uppgiften ut på att observera 

och föra bok över sina iakttagelser på ett så objektivt sätt som möjligt” (Bell, 2016, s. 223–

224 & 227).  Vi har valt att använda oss av observationer i vår undersökande studie, 

Esaiasson et al. menar att observationsstudier är lämpliga när fokuset ligger på småbarns 

handlingar, de har ofta svårt att uttrycka sig verbalt samt är vi oftast osäkra på det människor 

säger oftast stämmer det inte överens med deras handlingar (2012, s. 303). Vi använder oss 

av en ostrukturerad observationsmetod där vi observerar barnen och pedagogerna under 

deras slumpmässiga aktiviteter i deras vardag utifrån vårt forskningssyfte.  Detta beskrivs av 

Bell att forskaren behöver vänta med strukturer och definitioner fram till hen upptäcker något 

mönster och sedan fortsätta med arbetet (2006, s. 225). Vi valde att vara icke – deltagande 

observatörer under observationerna, det innebär att vi stod på sidan av och antecknade det 

som var relevant för vår studie. Vidare lyfter Franzen upp att under en ostrukturerad 

observation är det viktigt att notera alla relevanta händelser som går att koppla till sin studie 

(2014, s.  62). Vi anser att det har varit en nackdel att observera utan videoinspelningar vilket 

begränsade oss genom att vi missade att anteckna alla beteenden och gester under 

kommunikationen. Vi hade fördelen att vara två personer under observationerna vilka 

underlättade det hela. Under våra observationer använde vi oss av material som pennor, 

block, suddgummi och mobiltelefon. Mobiltelefonen användes för att fota i förskolans 

inomhus och utomhusmiljöer.  

6.2 Urval och avgränsningar 

 

Vi har varit i kontakt med två förskollärare som arbetar i en förskola och fått lov att komma 

ditt för att genomföra våra observationer. Fana kontaktade förskolan Hattstugan (fiktivt 

namn) via telefon för att om möjligt få ett snabbt svar eftersom tiden för uppsatsskrivande 

är begränsat. Nadire kontaktade förskolan Smultronet (fiktivt namn) via mejl och 

förskolläraren gav numret till avdelningen vilket underlättade kommunikationen som senare 

skedde via sms. Vi gav förskollärarna möjligheten att föreslå ett datum och tid utifrån deras 

verksamhetsschema. Vi var flexibla genom att anpassa oss efter deras schema. Vi blev 

väldigt bra bemötta på de två förskolorna genom att pedagogerna visade ett stort intresse för 

vår studie, vi informerade pedagogerna om att vi skulle få förståelse på matematiken som 

barn och pedagoger använder sig av. 

 

Vi tänkte att det skulle vara en fördel att få komma ut till en förskola som vi tidigare inte har 

varit på. Franzen menar att det kan vara en fördel när man inte har någon relation till barnen 

eftersom barnen troligen inte kommer bry sig om att du står bredvid och antecknar så länge 

du inte bjuder inte dem till att samspela (2014, s. 61). Vi fick långt innan veta att vi skulle 

få vara med på stora barnavdelningen (3–5 år) som förskolläraren vi varit i kontakt med 

anordnade. Utöver det har vi inte strukturerat hur allting kommer ske eftersom vi utgår från 

en ostrukturerad observation, som innebär att ta tillvara på alla möjliga händelser och försöka 

samla in så mycket data som möjligt.  
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6.3 Genomförande och analys av metod 

 

 

Redan från början delades arbetet upp genom att Fana började läsa litteraturer utifrån vårt 

ämne matematik och fokuserade på utomhusmatematiken, under tiden började Nadire att 

söka och läsa avhandlingar samt vetenskapliga artiklar. Våra observationer skedde på två 

olika förskolor ena förskolan kontaktades av Fana och då var syftet att observera den 

interaktionen mellan barnen och mellan barn och förskollärare utomhus. Andra förskolan 

kontaktades av Nadire och fokuset var inomhusmiljön och de interaktioner mellan barn och 

pedagoger som försiggick där. På de två olika förskolorna närvarade vi tillsammans och 

hjälptes åt genom att Fana observerade och antecknade kommunikationen mellan barn och 

pedagoger, samtidigt fotade Nadire deras konstruktioner och antecknade deltagarnas 

beteenden. Nästa tillfälle antecknade Nadire barn och pedagogers kommunikationer som 

skedde i inomhusmiljö. Fana var med under observationen genom att fota barnens 

konstruktion och anteckna deltagarnas beteenden. Efter våra observationer granskade vi allt 

tillsammans för att bearbeta allt material som vi hade antecknat och fotat.  Syftet med 

bearbetningen tillsammans var att inte gå miste om någon empiri som är relevant i vår studie. 

Genom att båda granskar allt insamlat material anser vi att validiteten av undersökningen 

ökar. Efter att ha granskat våra anteckningar ansåg vi att vi hade en hel del sekvenser som 

var nedskrivna, det vi behövde göra var att välja ut de mest relevanta sekvenserna utifrån 

våra frågeställningar. Vi delade in sekvenserna under våra frågeställningar Fana plockade 

ihop alla sekvenser om utomhusmiljö och staplade ner de under frågeställningen. Nadire 

gjorde samma sak med inomhusmiljön vilket vi betraktade som underlättande i resultat 

delen. Under hela studiens gång har vi haft ständiga diskussioner, planeringar och 

reflektioner om alla delar i arbetet och samtidigt haft olika ansvarsdelar i skrivandet. I 

slutändan har vi läst all text tillsammans för att korrigera och få ett sammanhängande språk. 

 

På förskolan Smultronet (fiktivt namn) har vi fem timmars observationsmaterial. I direkt 

anslutning till observationerna gick vi tillsammans igenom de matematiska sekvenser som 

vi antecknat ned. Vi ansåg att det vi hade antecknat var väldigt slarvigt och det vi gjorde var 

att renskriva allt så fort som möjligt för att inte gå miste om något. Emerson et al hävdar att 

anteckningarna från observationerna ska kompletteras och renskrivas snarast för att inte bli 

av med något (1995, s. 2). Vi hade en hel del sekvenser och det vi gjorde var att plocka ut 

de interaktioner som var passande till vår studie. Efter vår sortering fick vi ihop 6 sekvenser 

från inomhusmiljön.  

 

På förskolan Hattstugan (fiktivt namn) har vi totalt sex timmars observationsmaterial. När 

vi kände oss färdiga gick vi iväg från barngruppen och satte oss i personalrummet för att gå 

igenom alla sekvenser. Vi hade totalt fem sekvenser som var relevanta utifrån våra 

frågeställningar från utomhus miljön. Även i detta fall renskrevs våra anteckningar eftersom 

även dessa var slarvigt skrivna. 
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6.4 Etiska hänsynstaganden 

 

Innan vi började med våra observationer skickade vi iväg medgivandeblanketter (Bilaga 1) 

till samtliga målsmän på både förskolorna. Föräldrar fick ge tillåtelse om att vi fick observera 

deras barn.  Alla föräldrar gav sitt medgivande. Föräldrarna fick information om vår studie 

och om hur hela studien kommer gå till. Vetenskapsrådet anger fyra huvudkrav där varje 

krav ska uppfyllas innan forskaren sätter igång sin undersökning. Vi förhåller oss till 

vetenskapsrådets riktlinjer såsom samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet är första punkten och innebär att den som utför en studie har en 

skyldighet att informera undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare om studien och hur 

villkoren ser ut för de deltagande. Information om frivilligt deltagande tar upp att den 

medverkande när som helst kan avbryta sitt deltagande (2002, s.7). Denna information 

framkommer i medgivandeblanketten. Där informeras föräldrar om villkoren för de 

medverkade. Samtyckeskravet är andra kravet och innebär att forskaren ska inhämta 

undersökningsdeltagrens och uppgiftslämnarens samtycke vilket vi gjorde i samband med 

medgivandeblanketten där föräldrar blev informerade om studien (2002, s. 9). Vi förhåller 

oss till Konfidentialitetskravet som är det tredje kravet och menar att uppgifter om de 

medverkande ska förvaras där inga obehöriga kommer åt personuppgifterna, konfidentialitet 

har en koppling till frågan om sekretess och offentlighet (2002, s. 12). Nyttjandekravet är 

det fjärde huvudkravet. Det innebär att alla uppgifter som samlas in för forskningsändamål 

får inte utlånas eller användas för icke vetenskapliga syften (2002, s. 14). Information om 

insamlade data och användningen kommer fram i medgivandeblanketten. I studien har vi 

valt att använda fiktiva namn på förskolor och barnens namn. 

6.5 Reliabilitet och Validitet  

I vår studie valde vi att genomföra observationer i förskolan och fokuserade på interaktioner 

som sker mellan barn - barn och barn-förskollärare. Vi observerade tillsammans olika 

situationer och samlade många sekvenser som var tolkningsbara. Reliabilitet handlar om 

tillförligheten och överenstämmelsen på ett mått av ett begrepp som forskaren intresserar sig 

för. Det vill säga att frågor som rör undersökningen ger pålitligt mått om ett begrepp till den 

som granskar (Bryman, 2018, s. 208). Esaiasson et al. menar att insamlingen av data och 

databearbetning kan negativt påverkas av bristande reliabilitet. Detta kan förekomma 

slarviga och oläsliga anteckningar eller skrivfel som leder till stress och trötthet hos 

observatörer när de bearbetar det insamlade materialet (2012, s. 63). För att öka reliabiliteten 

i vår studie skrev vi rent och granskade våra observations anteckningar så fort som möjligt 

efter observationstillfällena. Vi använde oss av mobil kameran för att koppla ihop 

anteckningarna och bilder vilket bidrog till att utöka kvalitén och tillförlitligheten om studien 

för att få en god reliabilitet. Validitet handlar om att samla ihop flera mätningsinstrument 

under ett syfte och göra om ett mått till ett begrepp (Bryman, 2018, s. 209). I 
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observationsstudien kan det finnas en risk med validitet, det är att observatören riktigt inte 

förstår det som sker under händelseförloppet (Esaiasson, et al. 2012, s. 307). Vi har valt att 

genomföra våra observationer både inomhus och utomhus och vara två observatörer för att 

öka validiteten om reliabilitet. Detta betonar Esaiasson et al. att under observationstillfällena 

kan det vara en fördel att vara flera observatörer för att kunna närma sig och förstå 

situationerna bättre (2012, s. 309). För att samla ihop ett material med bra kvalité gäller det 

att ha en bra planering för tid och fokusera situationerna som är relevant med studien. Annars 

tillbringas mycket tid i förskolan och till slut kommer observatören hem med begränsat 

material (Esaiasson, et al. 2012, s. 311). 

6.6 Arbetsfördelning 

 

Vi har delat upp vår studie enligt följande: Nadire har ansvarat för delstudie 1 som riktade 

sig mot interaktioner i inomhusmiljö och Fana har ansvarat för delstudie 2 som riktade sig 

mot interaktioner i utomhusmiljö. I våra respektive observationer har vi själva ansvarat för 

observationer, analyser samt framskrivning av resultat och analys. Delar av metod och 

genomförande har vi också skrivit individuellt, där vi beskrivit våra tillvägagångssätt i 

respektive delstudie. Vi har endast samarbetat vad gäller språket i dessa delar. Sedan har vi 

gemensamt skrivit en diskussion där vi jämfört våra analyser utifrån respektive delstudie. 

Övrig del av arbetet är skrivet gemensamt. Nadire började med att genomföra delstudie 1 på 

förskolan Smultronet (fiktivt namn) Fana följde med för att fota inomhusmiljön samtidigt 

som Nadire observerade. Fana genomförde delstudie 2 på förskolan Hattstugan (fiktivt 

namn) Nadire följde med att fotade utomhusmiljön. 

 

 

7. Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer vi presentera studiens resultat. Först redovisas delstudie 1 som 

handlar om de interaktioner som är gjorda i inomhusmiljö. Delstudie 1 är skriven av Nadire. 

Sedan presenteras delstudie 2 som handlar om de interaktioner som är gjorda i utomhusmiljö. 

Delstudie 2 är skriven av Fana. 

 

  

7.1 Delstudie 1 

 

I följande del presenteras resultat och analys av delstudie 1 utifrån följande fyra rubriker:” 

Barnens erfarenheter av räkning”, ” Att jämföra längder”, ” Att sortera föremål utifrån 

färger”, ”Att erfara om parbildning”, Varje rubrik kommer att analyseras var för sig där jag 
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återkopplar till Bishops matematiska aktiviteter, tidigare forskning och sociokulturellt 

perspektiv  

 

Barnens erfarenheter av räkning 

 

I observationen nedan får barnen i uppgift av pedagogen att duka inför lunch.  Det är precis 

innan lunch och alla barn och pedagoger är inomhus. Barnen har frilek och leker olika lekar 

i avdelningens stora rum. Ena pedagogen står vid avdelningens kök för att förbereda inför 

lunchen. 

 

1 Föskollärare Vilka vill vara med och duka? 

2 Lisa Jag vill! 

3 Robin Jag också! 

4 Förskollärare Ja vad bra! Nu får vi räkna upp alla som inte är här och sedan kan vi börja duka. 

(Förskolläraren tar fram handen och visar upp fem fingrar och börjar räkna med barnen. 

Efter en stund räknar barnen ihop att det är fem barn som saknas idag). 

5 Lisa Vad ska vi äta idag? 

6 Förskollärare Kommer ni ihåg att vi åt soppa igår? Era kompisar dukade fram djupa tallrikar och 

skedar men idag ska vi äta fisk med potatis. Behöver vi djupa tallrikar idag också? 

7 Robin Nej! Vi tar platta tallrikar  

8 Lisa Nej! Vi tar platta tallrikar (Lisa upprepade efter Robin) 

9  (Det finns totalt tre bord som skulle dukas upp inför lunch, barnen började duka upp på 

egen hand under tiden som pedagogen följde deras handlingar. Efter en stund ställer 

pedagogen frågan till Robin) 

10 Förskollärare Robin kan du räkna ihop tallrikarna som finns på det runda bordet? 

11  (Robin räknar tyst) 

12 Robin Det finns sju tallrikar! 

13 Förskollärare Då behöver vi sju glas, sju gafflar och sju knivar 

14 Robin Okej! 

15  (Efter en stund räknar Robin upp alla glas som han hämtat från köket. 

16 Robin 1,2,3,4,5,6, och 7 glas blev det nu eller hur? 

17 Förskollärare Ja! Det blev totalt sju glas nu 

18 Lisa 1,2,3,4,5,6 och 7 knivar 

19 Förskollärare Ja nu har vi sju knivar 

20  (När runda bordet är klar går pedagogen över till det lilla bordet, i lilla bordet saknas 

två glas och förskolläraren ställer frågan till barnen, kan ni räkna hur många tallrikar vi 

har här?  Lisa börjar Räkna). 

21 Lisa 1,2,3,4,5,6,7,8 det är åtta tallrikar 

22 Förskollärare Kan ni räkna besticken? 

 

23 Lisa 1,2,3,4,5,6 knivar (räknar genom att peka) 

24 Robin 1,2,3,4,5,6 gafflar 

25 Förskolläraren Vet ni hur många knivar och gafflar vi saknar nu? Om vi tänker oss att vi har åtta 

tallrikar då kan man räkna uppifrån talet sex fram till åtta. 
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Bild 1                                       Bild 2                                         Bild 3 

 

 

Analys:  I denna spontana händelse kunde jag se att pedagogen utmanade barnen att räkna 

olika föremål genom att ställa frågor och vara ett stöd för barnen. Denna här- och -nu 

situation (Bäckman, 2015) kopplar jag ihop med Bishops matematiska aktiviteter räkna och 

förklara. I flera rader ovan kan vi se att barnen räknar föremål exempelvis i rad (12, 16, 18, 

21, 23, 24 och 28). På rad 23 kan vi se att barnet Lisa räknar föremålen genom att peka med 

sitt finger och samtidigt verbalt räknar 1, 2, 3, 4, 5, 6. På så sätt utvecklar Lisa sin förmåga 

och förståelse att räkna från det kända talet till talets närmaste granne.  Lundström menar att 

räkning är ett komplicerat förlopp och innebär att barnen behöver få en förståelse för 

ordningsföljder samt kunna förstå talens innebörder. Vid räkning använder barnen ofta 

kroppen för att uppfatta och räkna ordningsföljder (2015, s. 172). Bishop menar att innan 

barn börjar uttrycka antalet föremål med siffersymboler använder de olika sätt för att räkna 

när det gäller antal material de ser. Olika material och deras egenskaper kan användas i olika 

matematiska situationer (2016, s. 83), i denna händelse används material som platta tallrikar, 

glas, bestick ut av barn och pedagog. Förskolläraren stimulerar barn att benämna formens 

egenskaper och barnen utskiljer genom att säga runda och platta, på raderna (6, 7, 8). 

Pedagogen förklarar räkneorden och stödjer barnen att reflektera kring antal, detta synliggörs 

i exemplet ovan på raderna (10, 13, 22, 25, 27, 29). Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt 

kan jag koppla denna sekvens till Vygotskij sociokulturella perspektiv där kommunikationen 

och språkanvändningen är betydande, barnen och pedagogen kommunicerar ständigt och 

använder språket för att lösa olika problem. Genom att delta i detta sociala samspel får 

barnen möjligheten att skapa förståelse för addition och subtraktion som framkommer i 

26 Robin 7,8, det är två som saknas 

27 Förskolläraren Ja, det är två som saknas, hur många glas behöver vi till? 

28 Lisa 1,2,3,4,5,6 (Lisa räknar alla glas) 

29 Förskolläraren Om vi har åtta tallrikar och sex glas hur många glas saknas? åtta minus sex. 

(Förskolläraren visar med fingrarna) 

30 Lisa Två 

31 Robin Två 
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raderna 25, 27 och 29. Under hela kommunikationen medierar barnen genom att använda 

språket som verktyg i samspelet med pedagogen för att räkna upp föremålen. I ovanstående 

situation kan jag se att Lisa på rad 28 redan kan talbegreppens innebörd när hon räknar alla 

glas (1–6). På rad 29 uppmuntrar pedagogen barnet att subtrahera antalet tallrikar (8) och 

antalet glas (6) genom att använda sina fingrar för att komma fram till antal saknade glas. 

Denna sekvens tolkar jag utifrån den proximala utvecklingzsonen där pedagogen stödjer 

barnet till nästa steg i den matematiska inlärningen 

 

 

 

Att jämföra längder 

 

Alla barn är inne på förmiddagen och leker fritt på avdelningen, det är ganska lugnt på 

förskolan eftersom det är höstlov och pedagogerna har inte planerat att genomföra några 

aktiviteter. Två barn sitter inne i byggrummet och bygger varsin labyrintbana, barnen 

sorterar de material som de tycker är användbara och väljer klossar utifrån höjd, längd, bredd 

beroende på vilken som passar deras konstruktion (Persson, 2006, s. 96).  

 

 

 

1 Tomas Min bana blev för lång vi måste ta ut lite så den blir kortare 

2 Leo Jag ska bygga mer på min bana 

 

3 Tomas Kolla min bana blev kortare än din 

4 Leo Ska vi se vem som har långast 

 

5 Tomas Ja det kan vi 

6  ((Tomas och Leo försökte mäta sina banor med varandra och upptäckte att Leo hade 

byggt en längre bana)) 

 

                  
 

 

Analys: I situationen ovan ser jag att barnen i byggrummet använder sig av olika slags 

material i deras lekar och konstruktioner. Under lekens gång ser jag att barnen utforskar och 

gissar samt resonerar kring längder, vilket jag även kan se i Bishops matematiska aktivitet 

om lek. I kommunikationen ovan ser jag att barnen kommunicerar om föremålens storlek 

genom att jämföra sina banor med varandra och i denna dialog använder de proportioner 

som lång och kort. Barnen uppfattar att det finns likheter och olikheter i relation till banornas 
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längder. I denna episod kan jag se drag av det sociokulturella perspektivet där samspelet och 

kommunikationen är betydande för barnens lärande och utveckling. Barnen kommunicerar 

med varandra för att mäta längden på deras banor och i detta samspel appropierar de sina 

erfarenheter och upplevelser om längder. Lundström knyter an mätning med att jämföra flera 

objekt utifrån storlek, avstånd, längd etc. I kommunikationen emellan barnen får 

jämförelseorden betydelse för att beskriva skillnader, likheter om föremålens egenskaper 

(2015, s. 33–34). På ovanstående rad (3, 4), kan jag se att barnen använder jämförelseord 

när de diskuterar om vem som har den längsta banan. 

 

Att sortera föremål utifrån färger 

 

Efter lunch är det fri lek på avdelningen, ett barn verkar vara uttråkad och sitter i ett hörn, 

pedagogen går fram till barnet och frågar om hen vill vara med och sortera upp föremål 

utifrån färger. Barnet vill jättegärna vara med och följer efter pedagogen in till 

samlingsrummet. 

 

 

1 Förskolläraren Här har vi burken med olika transportfordon, du kan sortera de utifrån färger 

och egenskaper 

2 Elin Jag vill sortera dem i olika färger 

3 Förskolläraren Ja! Det kan vi göra, sen kan vi räkna dem också  

4 Elin Jag vill sortera alla blå och lilla färger 

5 Förskolläraren Okej! Jag häller ut burken på bordet 

6  (efter en stund när allt är sorterat utifrån valda färger ropar Elin) 

7 

 

Elin Jag är klar, alla båtar, flygplan, helikoptrar, bilar och tåg som är blå och lilla 

har jag sorterat. 

8  (Elin räknar alla föremål 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10……)  

 

 
 

Bild: 7 

 

Analys:  I denna händelse kan jag se hur pedagogen erbjuder barnet att vara med på en 

matematisk aktivitet som går ut på att urskilja föremål utifrån färger (rad 4). Barnet urskiljer 

alla färger genom att placera lila föremål för sig, blå för sig och så vidare. Förskolläraren 

uppmuntrar barnet till att skilja på olika färger, detta kan utveckla en medvetenhet om 

föremålens skillnader och likheter. Elin klassificerar och sorterar båtar, bilar, flygplan, 

helikoptrar och tåg för sig själva. Detta framkommer i rad 7 när Elin visar pedagogen att hon 
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är färdig. I slutet räknar Elin alla föremål som hon har sorterat, detta förknippar jag med 

Bishops matematiska aktivitet förklara och räkna, där klassificering förekommer (rad 7, 8).  

Lundström menar ”att klassificera och sortera innebär att kunna strukturera och kvantifiera 

mängder samt att kunna se och bilda mönster” (2015, s. 46). Det är viktigt att förskolläraren 

skapar möjligheter där barn kan förklara och argumentera om sina upplevelser och tankar 

vilket jag kan se i denna episod på rad 1 vilket poängteras av Björklund (2009, s. 12–13). 

Situationen ovan kan jag koppla till begreppet mediering. Mediering förekommer enligt min 

tolkning där barnet tillsammans med pedagogen använder material och språket som verktyg 

för att klassificera och sortera föremålen (rad 1–7). 

  

Att erfara om parbildning  

 

På avdelningen finns det många olika memory spel som barnen ofta spelar. Strax innan 

mellanmål på förskolan Smultronet sitter två barn (5 år) runt ett bord och parar ihop urklippta 

fågelbilder. Innan jag började observera hade barnen tagit fram påsen och hällt ut alla delar 

på bordet de skulle precis börja para ihop fågelbilderna med varandra. 

 

1 Mia Jag har hittat två delar dem passar varandra 

2 Theo De ser olika ut! Inte ett par 

3 Mia Oj! Fel  

4  (Mia tittar o vänder och vrider på bitarna och ser att det inte går att para ihop)  

5 Theo Min tur, kolla Mia jag hittade ett par 

6  (Theo försöker para ihop en till) 

7 

 

Mia Man får bara para ihop en i taget, nu är det min tur 

8  (Efter en stund) 

9 Mia Hur många par har du? 

10 Theo 1,2,3,4,5,6,7,8 

11 Mia Så räknar man inte, ett par är två bilder 

 

 
 

Bild 8 

 

Analys: I händelsen kan jag se att barnen sedan tidigare har erfarenheter kring parbildning 

eftersom det kommer fram i kommunikation (rad 2, 5, 11). Barnen diskuterar om uppräkning 

i diskussionen uppmanar barnen varandra, genom att Mia förklarar för Theo att två delar är 

ett par i ovanstående episod i rad 11. Det framkommer att barnen har olika erfarenheter kring 
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parbildning och räkning, detta synliggörs när Theo säger till Mia på rad 2 att hon inte har 

parat rätt, samt på raderna 10,11 påpekar Mia att Theo inte har räknat rätt. I situationen 

jämför och argumenterar barnen om varandras matematiska handlingar (rad 2, 11).  Jag 

tolkar denna sekvens utifrån Bishops matematiska aktivitet lek som innebär att barnen i 

händelsen får möjligheten att utveckla sitt lärande och sociala samspel samt får en förståelse 

för att följa lekens regler (Helenius, m.fl. 2016, s. 37). I sekvensen på rad 7 påpekar Mia att 

man bara får para en bild i taget, jag uppfattar det som att Mia verkar kunna lekens regler 

vilket hon förväntar sig att Theo också ska följa.  I denna episod samspelar barnen genom 

att tolka och hantera problem samt att de använder språket som stöd, vilket är det 

sociokulturella perspektivets utgångspunkt. Intersubjektivitet under aktiviteten har stor 

inverkan på barnens matematiska lärande (Harvard & Jensen, 2009, s. 23). Barnen 

appropierar om kunskaper om parbildning, där de utbyter tidigare erfarenheter med varandra, 

detta kan jag se i raderna 2 och 11 när Theo säger att det inte är rätt par samma sak gör Mia 

mot Theo när hon påpekar att han inte räknar rätt på paren. Med parbildning får barnen 

möjligheten att uppleva och utveckla sin förståelse för ordningsföljd och antal (Lundström, 

2015, s. 146). 

 

7.2 Delstudie 2 

 

I följande del presenteras resultat och analys av delstudie 2 utifrån följande fyra rubriker:” 

Att skapa förståelse om mätning”, ” Att utforska lägesord”, ” Att erfara om taluppfattning i 

fantasileken ”, ”Att skilja på tyngder”, Varje rubrik kommer att analyseras var för sig där jag 

återkopplar till Bishops matematiska aktiviteter, tidigare forskning och sociokulturellt 

perspektiv. 

 

 

Att skapa förståelse om mätning  

 

Barnen är ute och ska gå på promenad, pedagogen får en idé att mäta avståndet från förskolan 

till barnens hem (de flesta barn bor i närheten av förskolan). Pedagogen har med sig ett 

mätredskap som ska hjälpa pedagogen att läsa av avståndet. Barnen verkar vara väldigt 

nyfikna och intresserade av mätredskapet. Pedagogen presenterar inledningsvis hur mätaren 

ska användas. 

 

 

1 Förskolläraren Vi ställer in mätaren för att mäta avståndet från förskolan till Felix hem 

2  (De flesta barn visar intresse genom att säga det kan vi göra) 

3  (Förskolläraren går tillsammans med barnen till Felix hem) 

4 Förskolläraren Här bor du Felix på nummer åtta, ska vi se hur långt det var? 

5  (Pedagogen tittar på mätaren) 
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6 Förskolläraren Det är 39 meter, du bor nio meter ifrån förskolan 

7 Felix Nickar, Ja! 

8  (Barngruppen promenerar vidare till Eriks Hem) 

9 Förskolläraren Vem bor här? 

10 Erik Jag bor här! 

11 Förskolläraren Nu ska vi se hur långt det var från förskolan, det är 100 meter 

12 Erik Är 100 meter långt? 

13 Förskolläraren Nej! Inte så långt när man tänker på avståndet, men ett rep på 100 meter är 

ganska   långt 

14  (De promenerar vidare) 

15 Förskolläraren Är det här du bor Linus? 

16 Linus Ja! Här bor jag 

17 Förskolläraren Det är 209 meter ifrån förskolan 

18 Linus Oj! Vad långt! 209 meter! 

19  (De promenerar vidare) 

20 Förskolläraren Vem bor här? 

21 Alex Jag! 

22 Förskolläraren Ja! Alex du bor här och mätaren visar avståndet 273 meter 

23  (De promenerar vidare) 

24 Förskolläraren Här bor Martin och avståndet är 310 meter från förskolan, vi skulle hem till 

Simon men han inte här idag fast vi går ditt ändå och mäter hur långt 

avståndet är. 

25  (efter en kort stund) 

26 Förskolläraren Simon bor 20 meter ifrån Martins hem och Simon bor 330 meter från 

förskolan. 

 

 

                       
 

 Bild 9                                                     Bild 10 

 

Analys: Förskolläraren erbjuder barnen i aktiviteten, att mäta och jämföra avståndet mellan 

förskolan och barnens hem (rad 1). Förskolläraren benämner avståndet varje gång de 

kommer fram till ett ut av barnens hem (raderna 6, 11, 13, 17, 22, 24, 26). Vidare i 

kommunikationen jämför förskolläraren olika avstånd och förklarar att det beror på hur man 

ser på avstånd (raderna 11, 23, 26) exempelvis när pedagogen förklarar att ett rep på 100 

meter kan vara långt men ett avstånd på 100 meter upplevs inte lika långt. Denna sekvens 

ovan förknippar jag till Bishops matematiska aktiviteter mäta och förklara. Pedagogen 

förklarar olika avstånd för barnen genom att använda mätaren som redskap i aktiviteten. 

Detta ser jag som Vygotskij sociokulturella perspektiv där förskolläraren tillsammans med 
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barnen tolkar och löser olika problem som dyker upp under aktivitetens gång. I detta sociala 

samspel får barnen och pedagogen möjligheter att använda språket som verktyg vid 

kommunikationen. Mätaren ses som ett verktyg för att skapa en förståelse om avståndet 

mellan förskolan och hemmet. Doverborg och Samuelsson menar att i mätandet är det 

lämpligt att använda sig av ett så kallad ” måttband” det finns även andra alternativ som 

linjal och stegräknare. Små barn tycker oftast om att använda sig ut av måttband för att mäta 

och jämföra olika fenomen, måttbandet finns oftast tillgängliga på förskolan (1999, s. 45). 

Erik repeterar avståndets längd på rad 12 efter pedagogen. I denna kommunikation försöker 

barnet skapa en förståelse av längdens avstånd genom att ställa frågor och repetera mätetalet 

vilket Reikerås och Solem betonar som viktigt när barn lär sig och skapar erfarenheter om 

mätning såsom vägsträckor (2004, s. 211). I denna episod ser jag att verktyget mätaren och 

språket är betydande för medieringen. Under kommunikationen försöker barnen skapa en 

förståelse av längdens avstånd genom att ställa frågor och repetera mätetalet. 

 

Att utforska lägesord 

 

Barnen på förskolan Hattstugan är ute och leker fritt på förmiddagen, pedagogerna har 

placerat sig i olika stationer. De flesta barn gungar och åker i rutschkanan under tiden som 

två flickor leker hajar i havet vid teaterscenen som finns på gården. 

 

 

 

1 Maria Hur många hajar har vi? 

2 Julia Vi låtsas att vi är tre hajar en simmar i havet och vi två är utanför havet 

3 Maria Hmm 

4 Maria Vi kan hoppa in i havet och jaga katter 

5 Julia Katter kan inte simma i havet 

6 Maria Akta! Nu kommer hajen! 

7  ((Maria och Julia hoppar i havet)) 

8 Julia Jag är bakom dig Maria 

 

Analys: I denna kommunikation använder barnen sig av olika placeringsord så som” utanför” 

(rad2), ” i” (rad 4) och ”bakom” (rad 8) för att beskriva var hajen befinner sig. Jag ser att 

barnen även använder sig av tidsord som ”nu” (rad 6), vilket ingår i Bishops aktivitet att 

lokalisera. När jag analyserade denna sekvens såg jag att barnen reflekterade över frågor 

som, ”hur många”, ”vad” och ”hur”. Barnen ställde frågor och provade olika lösningar för 

att förklara sina egna tankar. För att kunna kommunicera och berätta om sin omvärld 

använder människor sig av ord som beskriver lägesförhållandet och riktningar i rum, dessa 

ordklasser som beskriver proportioner benämns som lägesord (Helenius, m.fl. 2016, s. 68). 

I ovanstående kommunikation använder barnen sig av olika placeringsord för att beskriva 

var hajen befinner sig. Solem och Reikerås lyfter upp att barn använder placeringsord för att 

berätta om ” placeringen i relation till något” (2004, s. 68). Barnen har en dialog och deras 

kommunikation går ut på att hoppa in i havet och lösa problemet om hur många katter det 

ska vara i leken, vilket jag kopplar till Vygotskij sociokulturella perspektiv där han betonar vikten 

av kommunikationen och samspelet för utveckling och lärande. Barnens dialoger under lekens gång 



 

28 

 

visar hur de kommer fram till en lösning av problemet.  Detta framkommer på rad 2 när de 

bestämmer hur många hajar som ska simma i havet och hur många som hamnar utanför 

havet. I episoden ovan använder barnen sig av scenen som material men de lekar själva att 

de är hajar och katter, språket blir ett verktyg i deras gestaltande.  

 

               
 

Bild 11                                    Bild 12 ( Havet) 

 

Att erfara om taluppfattning i fantasileken 

 

 Det är fri lek ute på gården efter mellanmålet, barnen är utspridda över hela förskolans gård. 

Innan jag började observera  hade två barn förberett sin lek genom att sälja saker till andra 

barn i kiosken som ligger centralt på förskolans gård. Barnen Vidar och Albin letade efter 

saker för att sälja och sedan framkom nedanstående interaktion mellan pojkarna. 

 

 

 

1 Vidar Här är mina pinnar från skogen, de kan vara glass och vi kan sälja dem 

2 Albin Ja vad bra! Jag måste också hitta saker för att sälja, Hur många har du? 

3 Vidar 1,2,3,4,5,6 

4 Albin Hur mycket ska det kosta? 

5 Vidar 10, kom vi säljer den först sedan kan du hitta saker 

6  (De går till kiosken) 

7 Vidar 

Albin  

Kom och köp glass  

 

                     
 

Bild 13                                               Bild 14 

 

 

Analys:  I situationen ovan kan jag se att barnen har lekt denna lek tidigare (rad 1), eftersom 

de visar varandra hur de ska gå till innan leken sättes igång. I detta fall använder barnen 

pinnar och föreställer sig att pinnarna förvandlas till glass i barnens lek. Vilket jag kan se i 

Bishops matematiska aktivitet lek, där barnen använder sin fantasi för att starta upp en lek 
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och utforska antalet räkneord (Helenius, m.fl. 2016, s. 34–35). De löser problem under 

episoden när Vidar säger till Albin vi säljer dem först sedan kan du hitta andra saker (rad 5). 

I kommunikationen mellan barnen diskuterar de priset på hur mycket en glass ska kosta, jag 

tolkar det som att barnen har tidigare erfarenheter om taluppfattning, antal och räkneordens 

innebörd.  Bishops aktivitet räkna innebär att använda föremål för att lära in sig räkneord 

vilket vi ser på både rad 2 när Albin frågar Vidar om hur många pinnar han har och på rad 3 

när Vidar säger 1, 2, 3, 4, 5, 6. I denna situation använder barnen dialoger för att lösa problem 

vilket jag ser i Vygotskij sociokulturella perspektiv där de medierar genom att använda 

språket som redskap i kommunikationen. Kiosken och pinnarna blir det material som 

används under leken.  Lundström lyfter upp att barn under kommunikationen med sina 

kamrater använder språket som resurs för att kommunicera om matematiska begrepp såsom 

tecken, räkneord etc. I detta sammanhang kan barnen skapa en förståelse för matematiskt 

begrepp (2015, s. 200).  Björklund menar att talbegreppet beskriver specifika antal eller 

mängder om föremål. Barnen utvecklar sin förståelse genom att möta talbegreppen i olika 

sammanhang där antalen beskrivs. I sådana sammanhang kan barnen utveckla sin förmåga 

att uppfatta relationer mellan talen.  Barnens lek med olika leksaker kan vara ett bra tillfälle 

där barn kan skapa en förståelse för mängder genom att addera och subtrahera. Vuxna kan 

uppmana barnen att bli uppmärksamma på förändringar om mängder eller antal exempelvis 

räknade objekt beskrivs utifrån ett specifikt begrepp som skapar en helhet (2012, s. 161–

162). 

 

Att skilja på tyngder  

 

Under förmiddagen var förskolan Hattstugan ute på gården och lekte. Utemiljön erbjuder 

barnen olika möjligheter från lek till att utforska olika begrepp som ligger till grund i barnens 

utveckling och lärande. Gejard menar att förskolans utemiljö är betydande för barnen, 

eftersom i utemiljön blir barnen inspirerade av olika material och lekar där det kan uppstå 

olika matematiska kommunikationer (2018, s. 45–46). I detta fall utforskar två barn stora 

dunkarnas vikt och diskuterar om dunkarnas tyngd genom att lyfta på dunken. 

 

1 Selma Oj den är tung! 

2 Albin Min är tyngst 

3 Selma Jag kan lyfta din 

4 Albin himm 

5 Selma Min är tyngst! 

6  (Albin lyfter båda dunkarna för att jämföra vikten) 

7 Albin Nej, det är lika mycket 

  (Selma accepterar genom att nicka) 
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  Bild 15 

Analys:  Episoden åskådliggör barnens utomhuslek och leken är ett tillfälle där barn kan 

utforska och urskilja på tyngder. I situationen ovan kan jag se att barnen diskuterar och 

jämför dunkens tyngd. Utifrån barnens handlingar uppfattar jag att barnen har tidigare 

erfarenheter av att lyfta upp saker och utforska föremåls olika vikter (rad3). I ovanstående 

situation använder barnen sina tidigare kunskaper verbalt i jämförandet, på rad 5 uttrycker 

Selma ” Min är tyngst” och på rad 7 säger Albin ” Nej det är lika mycket”. I denna handling 

framkommer det sociala sammanhanget genom att barnen i kommunikationen med varandra 

använder språket för att förklara för varandra om vem som har den tyngsta dunken. Utifrån 

vår teoretiska utgångspunkt menar Vygotskij att appropriering innebär att samspelet är ett 

tillfälle att ta till sig kunskaper av varandra exempelvis när Albin lyfter och jämför dunkens 

vikt Selma accepterar genom att nicka och godkänna att dunkarna väger lika mycket (rad 7, 

8). Barnen emellan diskuterar om den tyngsta vikten och enligt Bishop är frågorna ”hur”, 

”var”, ”hur mycket” och” vad” enkla frågor som förklarar lösningar och används som 

utgångspunkt i diskussioner (Helenius, m.fl. 2016, s. 18–19). I exemplet ovan kan vi se att 

Selma (rad 5) menar att hon har den tyngsta vikten medan Albin jämför genom att lyfta för 

att se skillnaden. Helenius m.fl. menar att barn brukar lösa olika frågor och problem om vikt 

och volym genom att lyfta för att jämföra vikterna (Helenius, m.fl. 2016, s. 23). Reikerås 

och Solem menar att när barn leker med sand och vatten skapar de tidiga erfarenheter av 

rymdmått, sådana lekar kan stödja barnens lärande av volym. I barnens kommunikationer 

under leken kan det förekomma olika diskussioner, om vilket föremål som innehåller mer 

eller mindre vatten exempelvis (2004, s. 224). 
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8. Diskussion och konklusion 

I följande kapitel diskuteras delstudiernas resultat i relation till den tidigare forskningen. I 

slutet följer en konklusion som innehåller en sammanfattning av vårt resultat och förslag på 

vidare forskning. 

8.1 Diskussion 

 

Förskollärarens användande av matematiska begrepp 

 

Studien syftar till att undersöka interaktioner för att få fatt i matematiken som barn och 

pedagoger använder sig av både i inomhus och utomhusmiljön. I resultatet framkommer 

samspelets betydelse mellan barn och pedagoger både i inomhus och utomhusmiljön. 

Doverborg och Samuelsson lyfter upp att förskolans närmiljö är ett alternativ som 

pedagogerna kan arbeta med (1999, s. 50). Lundström menar att ute- och innemiljön erbjuder 

olika utforskande aktiviteter. Vidare beskriver Lundström att vardagliga situationer kan 

utnyttjas för matematiskt lärande (2015, s. 192 & 195).  Gejard lyfter också upp och betonar 

vikten av att varierande miljöer och material ger barnen olika möjligheter att utforska och 

kommunicera matematiskt. Det är viktigt att pedagogerna utformar miljöerna för att 

uppmuntra barnens användande av matematik (2018, s. 41–44). I vårt resultat framkommer 

olika vardagliga tillfällen som visar hur pedagogen tar tillvara på olika situationer vilket kan 

stödja barnens lärande. Exempelvis i delstudie 1 iscensatte pedagogen en matematisk 

situation när hon utmanar barnen att räkna om hur många tallrikar som saknas.  

 

Bäckman hävdar att pedagogen bör finnas i närheten när barnen gestaltar matematik detta 

för att stödja barnen i deras utveckling (2015, s. 131).  I resultatet kan vi se att pedagogen 

stödjer barnens matematiska förmåga genom att utmana barnen på olika sätt, som 

exempelvis i delstudie 2 under rubriken ” Att skapa förståelse om mätning” kan vi se att 

pedagogen ställer in mätredskapet för att mäta avståndet mellan förskolan och barnens hem. 

Det framkommer även i förskolans läroplan att ”förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar” (Lpfö, 18, s.14). I varierande miljöer kan 

pedagogen bidra med olika material för att väcka barnens intresse till att utforska matematik 

(Lundström, 2015, s. 219). I vårt resultat använder pedagogen mätredskapet för att väcka 

barnens intresse till aktiviteten, vilket visar sig som uppskattande av barnen. 
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 Resultatet av vår studie genomsyras av det sociokulturella perspektivet och fokuserar på 

samspelet som sker mellan barn och vuxna där språket och tänkandet används som redskap. 

Vår studie utgick från det sociokulturella perspektivet eftersom samspel är betydande för 

matematisk inlärning, detta går att förstå i relation till det Lundström skriver om att den 

matematiska synen ses som ett socialt verktyg (Lundström, 2015, s. 15). Matematik finns 

överallt i barnens närmiljö, det är viktigt att känna till matematik i olika kontexter, hur vi ser 

på det hela och vad vi använder för glasögon har en stor inverkan på vårt sätt att arbeta med 

matematik.  

 

Utifrån vårt resultat anser vi att förskollärarens samspel har en avgörande roll i barnens 

matematiska inlärning. Smith, Swaminathan och Liu har i sin studie kommit fram till att 

förskolläraren kan stödja barnen i matematisk inlärning genom att vara delaktig i olika 

lekaktiviteter. Förskollärarens förhållningssätt mot matematiska innehåll i lek är betydande 

eftersom hen vägleder barnen att vara delaktiga i olika matematiska aktiviteter där 

interaktionen möjliggör att utveckla barnens förståelse om olika matematiska begrepp (2015, 

s.728). 

 

Barnens användning av matematiska begrepp 

 

I vårt resultat har vi flera olika exempel, där vi synliggjort om hur barnen använder olika 

matematiska begrepp i sin vardag. Bäckman menar att i vardagliga situationer får barnen 

möjligheten att kommunicera och skapa förståelse för matematiska aspekter som 

förekommer barnen sinsemellan (2015, s.87). I barnens samspel framkommer olika 

matematiska begrepp där barnen skapar en förståelse av innebörder och får möjligheten att 

uppleva och jämföra olika begrepp detta går att förstå i relation till det Björklund (2015, s. 

76) skriver att i barns samspel förekommer olika matematiska begrepp samt att de skapar en 

förståelse för innebörder. Efter våra observationer insåg vi att barnen sedan tidigare hade 

kunskaper om olika begrepp såsom, placeringsord, räkneord, antal, proportioner eftersom de 

kunde använda, förklara och uttrycka sig med hjälp av dessa begrepp. Ett exempel som 

framkommer i delstudie 2 under rubriken ”Att utforska lägesord” visar hur barnen använder 

olika placerings- och tidsord under kommunikationen emellan. Detta ligger i linje med vad 

Gejard och Melander såg i sin studie, att i bygg-och konsturktionslek använder barn ord och 

begrepp som kan kopplas till rumsuppfattning (2018, s. 495–511). Även Björklund lyfter 

upp samspelets betydelse och menar att barn genom interaktion introducerar och 

problematiserar olika begrepp utifrån sina egna initiativ. Detta möjliggör att jämföra och 

uppleva betydelsens om begreppen innebörd. Det är viktigt att visa hänsyn till varandra när 

det sker en kommunikation där barnen får möjligheten att uppmärksamma på individens 

definition om begrepp (2010, s. 77–78). Under resultat delen finns ett exempel som visar hur 

pedagogen tar vara på en här- och- nu situation (Bäckman, 2015) där barnen lyssnar på 

pedagogen som förklarar hur barnen kan lösa problemet när det saknas några föremål på 

bordet. Barnen följer förskollärarens instruktioner för att komma fram till, om hur många 

föremål (tallrikar, glas) som saknas på bordet (delstudie 1). Utifrån vårt resultat anser vi att 

leken har en stor betydelse för interaktioner som framkommer i barnens vardag på förskolan.  

Solem & Reikerås menar att barn i förskolan skapar förståelse om olika matematiska begrepp 
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i sina lekar även i andra planerade och icke planerade aktiviteter i sin vardag. Detta kan 

förekomma både inomhus och utomhus miljöer i förskolan (2004, s. 212–214).  

Avslutningsvis drar vi slutsatsen att pedagoger och barn sinsemellan använder en variation 

av Bishops matematiska aktiviteter i sina vardagliga situationer både i utomhus och 

inomhusmiljön.  
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8.2 Konklusion  

 

Studiens resultat visar samspelets betydande roll i barnens matematiska inlärning. 

Förskollärarens medvetenhet om matematiskt innehåll ger barnen möjligheter till utveckling 

av olika matematiska begrepp.  Utifrån vårt resultat tolkar vi att pedagoger medvetet arbetar 

med matematisk diskurs i förskolans vardag genom att erbjuda barnen att delta i olika 

matematiska sammanhang. Vi drar slutsatsen att barnen har tidigare erfarenheter om olika 

begrepps innebörd eftersom i resultatet kan vi se att barnen under interaktionen använder sig 

av matematiska begrepp på ett medvetet sätt. Vi anser att vår studie bidrar till att se hur 

barnen och förskollärarna emellan använder olika matematiska begrepp i interaktionen som 

sker under vardagliga situationer.  Vi tänker oss att en vidare forskning kan göras genom att 

använda en kvalitativ metod som innebär att intervjua barn och pedagoger kring frågor om 

hur matematiska begrepp synliggörs i förskolan. 
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10. Bilaga 

10.1 Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om matematiska interaktioner i vardagliga situationer 

kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Fana 

Karadzhova och Nadire Turkmen som går sista terminen på förskollärarprogrammet, 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att jag medverkar i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer 

att observeras i sin skolmiljö, samt att texter som mitt barn skriver kommer att analyseras. 

Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har uppfattat mitt barn har förstått 

vad studien innebär och vill delta i studien. 

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan 

är frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  

 

 

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

…………………… 

 

 

1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 

 

Adress: ……………………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………… 
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Studiens handledare: Gabriella Gejard lärare vid institution för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier.  E-post: xxxxxx 

 

Student: Nadire Turkmen E-post: xxxxx 

Student: Fana Karadzhova E-post: xxxxx 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................

 ................................................................ 

Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 

 

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) 

 

Blanketten skickas i bifogat svarskuvert 
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