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Sammanfattning 

Studien syftade till att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar och resonerar om 

matematikundervisning för de yngsta barnen, 1–3 åringarna. Studien genomfördes genom 

observationer av planerade och spontana matematiska aktiviteter som genomfördes med 

barn i åldrarna ett till tre år och genom kvalitativa intervjuer med sex pedagoger som arbetar 

med yngre barn i förskolan. Den teori som använts för analys och tolkning av resultatet är 

variationsteorin, med begreppen urskiljning, variation, lärandeobjekt, lärandets akt och erfar. 

Studiens resultat visade vikten av en aktivt deltagande pedagog med matematisk 

medvetenhet som är med och deltar i aktiviteterna. Pedagogerna ska även låta barnen få 

erfara genom att prova på att göra flera gånger samt låta barnen få använda kroppen när de 

erfar matematik. Resultatet visar också att det är av stor betydelse att diskutera och belysa 

matematiska begrepp för och tillsammans med barnen.  

 

Nyckelord: Yngre barn, matematik, observation, intervju, variationsteori 
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1. Inledning 

När kursen Matematik i förskolan skulle börja gick vi dit med en oro i magen om att vi inte 

skulle klara av kursen eftersom vi av egna erfarenheter tycker att matematik är ett svårt ämne. 

Under kursens gång blev vi mer och mer positivt inställd till matematik i förskolan och kände 

på slutet av kursen att det är något vi kommer kunna arbeta med i barngrupp. Att matematik 

är ett svårt ämne är också något vi har hört av pedagoger under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar. Pedagoger tycker att det är svårt och anser att de yngsta barnen på förskolan 

inte har någon glädje av att lära sig matematik, dem är för små. Detta är också något som 

Camilla Björklund lyfter fram att många vuxna tycker att det är svårt med matematik som 

relateras till bland annat avancerade taluppställningar. Björklund menar att vi istället ska se 

matematik som något som underlättar för oss i vardagen (2011, s. 5). Under kursens gång 

har vi även lärt oss att matematik är mycket mer än de fyra räknesätten, det är bland annat 

former, antal, mängd, siffror, nästan allt runt omkring oss kan vi koppla ihop med matematik. 

Maria Reis skriver att matematiska begrepp blir meningsfulla först när barnen själva får 

utforska och möta samma begrepp i vardagen och i olika situationer. Detta gäller även de 

yngsta barnen på förskolan även om de inte verbalt kan förklara de matematiska begreppen 

ska barnen få utveckla sin matematiska förmåga (2015, s. 15). Det som Reis lyfter upp 

framgår även i läroplanen för förskolan, där står det 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” (2018, s. 14). Med detta i 

ryggen är vi nu nyfikna på hur pedagogerna ute i verksamheten tänker kring 

matematikundervisning samt hur de arbetar med de yngre barnen i förskolan, barn 1–3 år 

mer specifikt. 

. 

  



 

5 

 

2. Bakgrund 

Under tusentals år har begreppet matematik haft sin framväxt, i och med att människan har 

haft ett behov av att kunna kommunicera, strukturera samt att dokumentera saker till 

människorna runt omkring i världen.  När de flesta hör begreppet matematik tänker de att 

det är räknesätten, former, siffror och ekvationer. Detta sätt att tänka är långt ifrån de 

matematiska färdigheter och problemlösningar som sker i vardagen. Matematik är något som 

används princip i alla sammanhang. I högsta grad handlar matematik om att upptäcka 

relationerna som är mellan föremålet och händelsen när det kommer till tid, rum och mängd. 

I vardagen kan begreppet tid kopplas till att uppskatta koktiden för pastan, rum kan kopplas 

till om en pall behövs för att nå något och mängd kan vara att uppskatta hur mycket saft 

familjen dricker på en vecka (Björklund, 2009, s. 10). 

Anna Wernberg beskriver att barnen inte själva är medvetna att det är matematik de gör i 

förskolan. Barnen behöver stöttning av pedagoger som hjälper dem med att medvetandegöra 

matematiken i barnens vardag, både genom planerade undervisningstillfällen men också i 

den fria leken. Wernberg belyser Bishops sex matematiska aktiviteter som är: lek, förklara, 

designa, lokalisera, mäta och räkna för att få en grund att stå på i arbetet med barnen i 

förskolan (2017, s. 197–198). 

2.1. Bishops sex matematiska aktiviteter 

Genom leken tänker barn hypotetiskt vilket är en matematisk aktivitet då det kan handla om 

att till exempel låtsas att en banan är en telefon eller en kudde är en sten i leken. Leken 

innehåller många gånger regler som ofta är hårt styrda men dessa regler kan förändras från 

dag till dag och finns inte nedskrivna någonstans. Spel ingår som en lek och till skillnad från 

barns lekregler finns här redan bestämda regler som ska följas till exempel i ”fia med knuff” 

eller i ”memory”. När barnen lägger pussel är det matematik, barnen får vrida och vända för 

att hitta rätt form där biten passar (Helenius et. al, 2016, s. 17–18, 36 och 39–40).  

Matematiska aktiviteten förklara, svarar på frågan varför. Det handlar om att beskriva och 

resonera kring fenomen i vår omvärld. Genom att föra ihop olika förklaringsmodeller som 

klassificering och exempelvis att barnen ritar eller sätter ord på varför de klassificerat som 

de gjort kan vi få en förståelse kring hur barnen förklarar (Helenius et. al, 2016, s. 18 och 

57).  

Aktiviteten designa handlar om att ge form till ett objekt, att tillverka något. Att barn arbetar 

med och utforskar former i förskolan relaterar till Bishops matematiska aktiviteter. Ett 

exempel på det kan vara i byggleken när barnen använder klossar med olika former och tittar 

på och konstruerar tillsammans för att sedan dokumentera detta (Helenius, et. al, 2016, s. 21, 

84 och 99). Wernberg skriver även att yngre barn har en förståelse för geometriska former 

och hela vår omvärld är fylld med mönster, former i olika slag och figurer det är därför 
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viktigt att barnen får utforska detta genom lek. Genom att lära sig mönster skapar barnen en 

trygghet för sin omvärld exempelvis kan det vara att höra samma godnattsaga varje kväll 

(Wernberg, 2017, s. 202).  

Lokalisera handlar om hur vi förhåller oss till vår omvärld samt hur vi beskriver den rumsliga 

omvärlden och svarar på frågan om var. I Sverige har vi ord som vi kallar placeringsord 

dessa delas in i tre kategorier där den första kategorin kan hjälpa oss att lokalisera oss själva 

till exempel att vi står ytterst. Den andra kategorin hjälper oss att lokalisera mellan objekt 

till exempel att boken är under sängen och den tredje kategorin handlar om objekt i rörelse 

till exempel att cykeln rullade nedför backen. Det handlar om att vi ska möjliggöra för barnen 

att kunna förstå och hantera sin placering i omvärlden (Helenius et. al, 2016, s. 19–20).  

Aktiviteten mäta kan svara på frågan hur mycket. Främst handlar det om att jämföra till 

exempel hur lång är min pinne i jämförelse med din. Genom att låta barnen vara med och 

göra play doh lera får barnen lära sig på ett naturligt sätt att använda måttenheter som till 

exempel decilitermått (Helenius et. al, 2016, s. 22 och 104).   

Räkna behandlar frågan om hur många. Räkna som matematisk aktivitet gör det möjligt för 

barnen att utforska begreppsbildning och symbolisering (Helenius et. al, 2016, s. 23 och 

140). Wernberg skriver att aktiviteter som sortering och klassificering hjälper barnen att 

lägga grunden för matematik. Det kan vara att barn sorterar legobitar efter färg då lär de sig 

gruppera saker efter egenskaper, skulle barnen lägga bitar i storleksordning på en rad skulle 

barnen lära sig uppfatta seriebildning och ordningsföljden (Wernberg, 2017, s. 202). 

2.2. Matematiken i styrdokument  

Riksdagen beslutade 1985 att alla barn från 18 månader var välkomna till förskolan. I och 

med detta beslut tog även regeringen ställning till principer för förskolans innehåll, ett 

pedagogiskt program skulle arbetas fram av Socialstyrelsen. Detta program skulle bli ramen 

för förskoleverksamhet. I det pedagogiska programmet skrevs matematik in under 

naturämnena. Här framgår det att barnen i lek och utforskning tillsammans med pedagoger 

ska uppmuntras till att reflektera över likheter, skillnader, form, längd, avstånd, vikt och 

volym som lägger grunden för matematiken. Genom lek och konstruktion kan barnen 

vidareutveckla sina matematiska begrepp (Socialstyrelsen, 1987, s. 3 och 28–29).  

Första januari 1998 tog Skolverket över tillsynen av förskoleverksamheten och förskolan 

fick sin första läroplan, Lpfö 98. I 1998 års läroplan fanns två strävansmål för matematik i 

förskolan. 2011 trädde en reviderad läroplan i kraft, i denna läroplan fanns det fyra 

strävansmål som innehåller matematik, dessa fyra läroplansmål stod kvar i den reviderade 

läroplanen som trädde i kraft första juli 2016 (1998, s. 3 och 13; 2010, s. 10; 2016, s. 10).  

Första juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft denna gång har de fyra strävansmål blivit till 

tre. I den nya läroplanen framgår det att förskolan ska ge barnen förutsättningar att använda 

matematik och få en förståelse kring matematiska begrepp genom att resonera och undersöka 
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kring dessa. Det är förskollärarens ansvar att tillsammans med övriga i arbetslaget låta 

barnen utmanas och stimuleras i sin nyfikenhet kring matematikämnet (2018, s. 13–15). 

De tre strävansmålen i den nya läroplanen är: 

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 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 urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (2018, s. 14). 

2.3. Pedagogerna och matematik 

För att pedagogerna ska få in så mycket matematik som möjligt i förskolans vardag och för 

att närma sig läroplansmålen för förskolan kan pedagogerna använda sig av matematiska 

aktiviteter. Aktiviteterna ser till att pedagogerna kan arbeta med de olika målen som finns 

kopplade till matematik. De matematiska aktiviteterna bygger på att räkna, lokalisera, mäta, 

konstruera, leka och förklara (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11). Oavsett vilket 

kunnande barnen har, om det kan eller inte kan använda matematiska ord när de beskriver, 

ska alla få rätten till att utveckla sitt matematiska kunnande (Reis, 2015, s. 20). 

Matematik är alltid ett aktuellt ämne. När det kommer till matematik och barns lärande i 

tidig ålder ska det ske på barnens villkor utifrån deras egna initiativ, intressen och idéer. Den 

bästa utgångspunkten för att skapa ett livslångt lärande är lek och samspel med andra 

(Björklund, 2012, s. 5). 

Matematik kan ses som redskap för problemlösning, som ett ämne eller som ett 

kunskapsobjekt, den synen pedagoger har på matematik kopplas samman med undervisning 

och lärande. Kunskapssynen som pedagogen har påverkar hur hen förhåller sig till ämnet, 

det handlar både om det som ska läras in men också till personen som ska lära sig det 

(Björklund, 2009, s. 17). 

När det kommer till barns förutsättningar för lärande har pedagogerna nyckelrollen för detta 

då det är de som har ansvaret för verksamheten, det är pedagogerna som fixar i ordning 

miljön, planerar och genomför verksamheten. I den pedagogiska verksamheten är det 

pedagogens syn på kunskap samt synen på barnen som styr pedagogens mål och handlande, 

i och med detta är det viktigt att lyfta fram det ansvar som pedagogen har i barnens 

lärandeprocesser. Det gäller att pedagogerna är kompetenta då ett kompetent barn kräver 

detta (Björklund, 2012, s. 35).  

Varje pedagog inom förskolan som vill se till att barnen lär sig något har någon typ av idé 

om hur lärandet ska gå tillväga samt vad det är som kännetecknar kunskap (Björklund, 2012, 
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s. 36). I och med detta anser vi det intressant att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar 

och resonerar om matematikundervisning för de yngsta barnen i förskolan. 
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3. Syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse över hur pedagoger i förskolan arbetar 

och resonerar om matematikundervisning för de yngsta barnen, 1–3 åringarna, i förskolan. 

Nedan presenteras studiens forskningsfrågor, forskningsfråga ett och två är kopplade till 

observationsstudien och fråga tre är kopplad till intervjustudien. 

3.1. Forskningsfrågor 

1. Hur arbetar pedagoger med matematik för de yngsta barnen? 

2. Hur erfar (lär) de yngsta barnen matematik i förskolan? 

3. Hur ser pedagoger på matematik med de yngsta barnen? 
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4. Tidigare forskning  

I detta kapitel lyfts tidigare forskning som berör pedagogens roll i arbetet med matematik, 

yngre barns erfarande av matematik och matematik i vardagen. Studierna som ligger till 

grund för det här kapitlet behandlar ämnet matematik med de yngsta barnen i förskolan, där 

det flesta av de utgår ifrån en svensk kontext. Studierna som behandlas i det här avsnittet är 

Maria Reis observationsstudie från 2011. Johanna Ungas observationsstudie från 2013. 

Camilla Björklunds observationsstudier från 2007, 2010, 2012 och 2016. Karin Franzéns 

kvalitativa intervjustudie från 2014 samt hennes observationsstudie från 2015. Och slutligen 

en enkätstudie av Camilla Björklund och Wolmet Barendregt från 2016.  

 

Artiklarna som varit till hjälp för den här studien har hittats via bibliotekets söktjänst samt 

att vi sökt på forskare och författare som vi vet skrivit om ämnet matematik med de yngsta 

barnen i förskolan. Därefter har vi slagit upp referenslistan i de artiklar och böcker som 

ansågs vara relevant för denna studie för att hitta flera intressanta artiklar som passar vår 

studie. 

4.1. Pedagogens roll i arbetet med och lärandet av matematik 

Syftet i Björklunds studie från 2010 är att studera yngre barns matematiska 

inlärningsstrategier. Resultatet i denna studie visar vikten av att pedagogerna ger barnen 

möjligheter till att delta i dialoger med andra och där pedagoger belyser barns tidigare 

kunskaper om begrepp för att få en större förståelse för nya. För pedagoger som arbetar med 

de yngsta barnen är det av stor vikt att kunna förstå andras perspektiv och ha en gemensam 

syn på förståelsen av fenomenet, vilket kan utveckla en fortsatt förståelse av företeelsen 

(Björklund, 2010, s. 77–78 och 80).  

 

Som Björklund presenterar ovan visar även resultatet i Ungas licentiatuppsats från 2013 där 

hon undersökte hur pedagoger kan arbeta med barns engagemang och kreativitet när det 

kommer till matematik. Unga presenterar att det är viktigt att möta matematiken tillsammans 

genom att diskutera med varandra både mellan barn och barn men också mellan pedagog 

och barn (2013, s. 41 och 75).  

 

I Franzéns intervjustudie från 2014 var syftet att ta reda på förskollärares syn på hur yngre 

barn utvecklar matematiska färdigheter. I studien upplever pedagogerna att de arbetar med 

alla läroplansmålen som handlar om matematik och menar att matematiken är närvarande 

hela tiden i vardagen på förskolan. Flera av pedagogerna upplevde svårigheter att upptäcka 

när barnen gjorde matematik i vardagen och fick till slut inse att det kunde ta tid att se det 

(Franzén, 2014, s. 241 och 246–247). Det är även något som framkommer i Franzéns studie 

från 2015 där hon undersökte matematikinlärningen hos de yngsta barnen i förskolan med 

fokus på hur de kan lära sig matematik. I den studien kunde Franzén se att det krävs kunskap 
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att se när barn själva tar initiativet till matematiserande (2015, s. 43 och 52). Pedagogerna i 

studien menar att det inte bara handlar om att exempelvis räkna köttbullar vid måltiden utan 

det är viktigt att lära sig problemlösning tillsammans med andra. Problemlösningar med 

andra kan vara exempelvis aktiviteten hur kan vi få plats i rockringen tillsammans. Barnen 

måste få uppleva saker för att förstå begreppen exempelvis stå framför en stol, eller bakom 

ett bord. Pedagogerna upptäcker genom studien att de tidigare har löst barnets problem åt 

dem istället för att låta de försöka hitta lösningar själva (Franzén, 2014, s. 247–249).  

 

I likhet med Björklunds studie från 2010 visar även hennes studie från 2012 som undersökte 

hur pedagoger planerar och genomför matematiska aktiviteter med yngre barn, att pedagoger 

som är deltagande i aktiviteter möjliggör för barnen att utmana sig vidare i sina tankar. I 

denna studie tittar pedagogerna på knappar tillsammans med de yngsta barnen. Där de talar 

om ”stora” och ”små” knappar för att sedan föra in begreppet ”mellersta”, genom detta 

urskiljer pedagogerna variationen på knapparna för barnen. I samspel med barnen har 

pedagogerna kommit på nya sätt att fånga barnens intresse i lärandeobjektet samt att 

pedagogerna nu kan se barns matematiserande i vardagen. Att följa barnens intressen skapar 

en större chans att fånga barnens uppmärksamhet, det är av stor vikt att hitta strategier för 

att hålla kvar barnens fokus på lärandeobjektet (Björklund, 2012, s. 216, 220–221 och 225). 

Björklund lyfter också att det finns en antydan till att barn yngre än tre år inte själva fokuserar 

på matematiken. När det kommer till yngre barn behöver pedagogerna möta barnen och 

stödja dem i sin utveckling och möjliggöra deras medvetenhet kring matematik i de dagliga 

rutinerna på förskolan (Björklund, 2012, s. 225). 

 

Likt Franzéns studie från 2014 visar även Björklunds och Barendregts enkätstudie att 

pedagoger sällan använder nya sätt att arbeta med material för att utforska matematiken. I 

studien undersökte Björklund och Barendregt hur pedagoger genomför planerade aktiviteter 

som stimulerar matematiska begrepp som är kopplade till läroplansmålen. I verksamheten 

arbetar barnen flitigt med pärlor och sortering men pedagogerna problematiserar det sällan, 

vilket kan tyda på att pedagogerna inte reflekterar över vad matematik är. Pedagogerna 

bjuder sällan in barnen till ett matematiskt pärlande där de kan arbeta med mönster, detta är 

anmärkningsvärt i och med att mönster är något abstrakt och då vi endast kan se 

lärandeobjektets igenkänning vid upprepning (Björklund & Barendregt, 2016, s. 360–361 

och 371–372). 

4.1.1. Material och miljö 

Franzéns studie från 2014 visar att pedagogerna har fått en annan syn på materialet, hur de 

organiserar och vad de köper in för material genom att fokusera på det matematiska lärandet 

ett material kan ge. Organiseringen av materialet kan påverka hur barnen använder det, 

exempelvis ville inte barnen pärla mönster när de hade blandade pärlor men började skapa 

mönster när pärlorna var färgsorterade (Franzén, 2014, s. 249–250). Att det är viktigt med 

miljön i förskolan är något som även tas upp i Franzéns studie från 2015. Det är viktigt att 

det skapas matematiska miljöer i verksamheten och att det finns material som klossar, 

leksaker, kuddar, kritor och mycket mer (Franzén, 2015, s. 52). 
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Björklund och Barendregts studie visar att pedagogerna som svarat är väl medvetna om den 

matematiska miljön och betydelsen av matematik i verksamheten. Dock verkar det som att 

talraden inte är något som de arbetar med på de yngre barnens avdelningar utan det verkar 

vara något som barnen får ta del av när det byter till storbarnsavdelningen. Det som 

pedagogerna däremot gör är att räkna högt tillsammans med barnen (Björklund & 

Barendregt, 2016, s. 271–272).  

4.2. Hur yngre barn erfar matematik 

I Reis studie från 2011 undersöktes hur yngre barn utvecklar sitt matematiserande i 

förskolan. Med hjälp av bland annat burkar undersöktes syftet, Reis ville se hur barnen 

undersökte dessa burkar samt vad de gjorde med dem. Burkarna som användes i studien 

kunde barnen bygga torn av eller sortera efter färg. Till en början kunde barnen enbart se 

skillnaden mellan burkarna som barnen placerade på varandra eller staplade i varandra. I 

slutet av studien urskiljer barnen flera olika dimensioner som har betydelse. Burkarna ställs 

nu på rad, över eller i varandra, barnen ställer dem i storleksordning och upprepar ordningen 

(Reis, 2011, s. 71, 89 och 166–167). I studien kan Reis även se barnens utveckling från att 

inte se någon skillnad alls mellan storlek på föremål till att kunna sortera från stor till lite 

och från liten till stor (Reis, 2011, s. 167–168). Även i Björklunds studie från 2007 som 

undersöker hur yngre barns möten med matematik synliggörs i daghemsmiljön, ser hon att 

barnen ofta erfar begreppen stor och liten i samband med föremål. Barnen lär sig även att 

ordet kan ha olika betydelse beroende på vilken omgivning begreppet befinner sig i 

(Björklund, 2007, s. 8 och 77). Barnen erfar även genom att göra, desto mer barnen hållit på 

med aktiviteten desto mer lär de sig och upptäcker. Resultatet visar att barnen tog till sig en 

dimension i taget, det kunde vara hur de skulle placera burkarna för att skapa ett torn eller 

att urskilja storleksordningen. Barnen upptäckte även begrepp som volym och antal (Reis, 

2011, s. 167–168). 

Som nämnts ovan tar Reis upp att barnen erfar genom att göra, det är även något som Franzén 

tar upp i sin studie från 2015 (Franzén, 2015, s. 47). I Franzéns studie får vi följa ett barn 

som upptäcker flera olika saker. Barnet hittar en stövel och ställer den bredvid den andra 

genom att göra detta bildar barnet ett par. När barnet skapat ett par får hen syn på en bil och 

av tidigare erfarenheter vet barnet om att det går fortare för barnet att krypa än att gå, barnet 

har uppmärksammat begreppet tid. När barnet väl är framme vid bilen testar hen att sätta sig 

i bilen vilket tyder på att barnet upptäcker storleken på bilen. Barnet studerar bilens storlek 

genom att gå runt den (Franzén. 2015, s. 48–49). I den här studien kommer Franzén fram till 

att det är viktigt att låta barnen komma nära matematik med kroppen, det kan barnen göra 

genom till exempel musik och dans (2015, s. 51–52). Även i Franzéns studie från 2014 visar 

resultatet att det är viktigt att barnen får erfara med sina kroppar, att kroppen används som 

ett verktyg för att lära sig matematik (s. 245–246). För de yngsta barnen är det viktigt att de 

får lära sig på flera olika sätt men främst med kroppen då de inte har så mycket att relatera 

till när det kommer till att få saker berättade för sig. De yngre barnen testar sig fram om de 
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själva eller föremålet får plats medan de äldre barnen ser det med enbart ögat (Franzén, 2014, 

s. 247–248). Det är viktigt att barnen får ta in kunskap genom sina kroppar, genom händerna 

eller fötterna. De kan även ta sig upp på en höjd för att uppleva hur högt det är eller göra 

stora snöbollar för att få en känsla av hur en stor snöboll känns (Franzén, 2014, s. 249). 

 

I Björklunds studie från 2016 och i Ungas studie från 2013 får vi ta del av att det är viktigt 

för barnen att ta och ge hjälp, det är viktigt med ett tillsammansskap där matematiken 

diskuteras med andra. Genom gruppaktiviteter får barnen uppleva saker tillsammans samt 

hjälpa varandra att hitta lösningar (Björklund, 2016, s. 410–413; Unga, 2013, s. 75). Att barn 

deltar och leker tillsammans är viktigt för yngre barn (Björklund, 2016, s. 410–413). Även i 

Björklunds studie från 2012 kan vi se det här med att uppleva tillsammans, genom att 

pedagogerna lyssnar och följer barnens avsikter får barnen en ökad medvetenhet kring ämnet 

(s. 220–221). 

  

I Björklunds studie från 2010 får vi ta del av att barnen gärna delar med sig av deras kunskap 

som de precis lärt sig, exempelvis när de lärt sig skillnaden mellan två och tre delar, då delar 

de gärna med sig med andra barn och vuxna. De barnen som precis lärt sig hjälper gärna 

andra barn också att försöka förstå kopplingen mellan exempelvis tre föremål, tre fingrar och 

siffran tre (Björklund, 2010, s. 75 och 77). För att barnen ska erfara är det viktigt att barnen 

har en medvetenhet och att de får uppleva en variation för att lärandet ska gå i rätt riktning. 

Om barnen ska förstå sambandet mellan delarna och helheten är det viktigt att barnen ser 

varje del som en unik del samtidigt som de ska förstå att varje unik del skapar en helhet 

tillsammans. Precis som Björklund tar upp i sin studie från 2016 tar hon även upp i studien 

från 2010 att barns samspel med andra är av stor vikt för att skapa deras egna 

lärandestrategier, det handlar om att sätta egna mål, uttrycka sig samt att ta andra personers 

perspektiv (2010, s. 82–83; 2016, 412–413). 

4.3. Matematik i vardagen 

I Franzéns studie från 2014 visar resultatet på vikten av att förklara och uppmärksamma 

matematiken i barns vardag, matematik sker hela tiden i olika situationer. Det är också 

viktigt att pedagogerna har en matematisk medvetenhet i vardagen och tillsammans med 

barnen visualisera matematiken. Matematik finns närvarande runt omkring oss i vardagen, 

från måltiden till sångsamlingen vilket gör att pedagoger måste kunna se matematiken 

(Franzén, 2014, s. 245–247).  

 

Som ovan nämnt visar även Björklunds studie från 2012 att matematisk medvetenhet hos 

pedagogerna hjälper barnen att få grepp om matematiska begrepp. I studien användes 

”reflektion-på-handling” där pedagoger fått reflektera över sitt ledarskap under aktiviteten. 

Detta har gjort att pedagogerna upplever att de kan se och stötta barnen i deras 

matematiserande i vardagen, och hjälpa barnen att belysa matematiska begrepp (Björklund, 

2012, s. 219–220).  
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Björklund och Barendregts resultat visar att pedagoger som arbetar med barn upplever att de 

på ett varierat sätt presenterar siffror på olika sätt genom att visa olika objekt eller flytta på 

föremål samtidigt som dessa räknas. Det är vanligt förekommande i vardagen att räkna högt 

tillsammans i talordningen det är dock mindre vanligt att räkna 2, 4, 6 och så vidare. Vidare 

visar resultatet att pedagoger använder sig av olika miljöer och material för att barnen ska 

uppleva och göra meningsfulla matematiska aktiviteter i vardagen. Exempel på det kan vara 

att låta barnen lek, spela spel, olika estetiska uttrycksformer men även under 

måltiden (Björklund & Barendregt, 2016, s. 368–370).  

 

I Björklunds studie från 2016 undersöks originaldata från olika rapporter för att koppla 

samman förverkligande och resultat av undervisningssituationer där fokus är på 

framgångsrika situationer. Resultatet i studien visar att deltagande i lek är något som är 

mycket viktigt för de yngsta barnen i förskolan. Aktivt deltagande underlättar fokusering 

och uppmärksamhet på lärandeobjektet. Det verkar som att spel och andra regellekar i barns 

vardag gör det lättare att fokusera på lärandeobjektet. Sortering är en annan vardaglig 

aktivitet i förskolan där barnen får möjlighet att utforska olika lärandeobjekt genom att de 

erbjuds ett varierat material (Björklund, 2016, s. 405 och 410–414). 

4.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis utifrån tidigare forskning kan vi se vikten av att diskutera tillsammans, 

att barnen får diskutera med andra barn eller med pedagoger. Genom att pedagogerna är 

deltagande i aktiviteterna väcks möjligheterna för barnen att utmanas i deras tankar. Barnen 

erfar genom att göra, det vill säga barnen måste få prova sig fram för att lära sig. De små 

barnen måste också få använda sina kroppar för att upptäcka och lära sig matematik och de 

måste få prova lösa problem själva utan pedagogernas hjälp till en början. De måste även få 

erfara med hjälp av föremål, när de ska lära sig ord som stor och liten är det av stor vikt att 

de även får se två föremål i olika storlekar för att sätta in begreppen i ett sammanhang. 

Slutligen är miljön och materialet av stor vikt för barns utveckling och lärande när det 

kommer till matematik. Miljön och materialets organisation påverkar hur barnen inspireras 

och använder sig av materialet.  

Utifrån vår tidigare forskning vill vi nu vidare undersöka hur pedagoger arbetar med 

matematik samt hur pedagoger ser på matematik i förskolan med yngre barn. Detta 

genomförs genom observationer av Linnéa och kvalitativa intervjuer av Sara. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I det här kapitlet kommer vi att presentera vår teoretiska utgångspunkt som är 

variationsteorin. Vi kommer även redogöra för begreppen, urskiljning, variation, 

lärandeobjekt, lärande akt och erfar som är viktiga begrepp inom variationsteorin. 

5.1. Variationsteorin 

Björklund och Reis skriver att variationsteorin har sitt ursprung i det fenomenografiska 

perspektivet som beskriver lärande utifrån tidigare erfarenheter av fenomen. Vi alla bor i 

samma värld men hur vi uppfattar den är olika beroende på vilka erfarenheter vi kommer 

med. I variationsteorin används begrepp som urskiljning, variation, lärandeobjekt, lärandets 

akt och erfar (Björklund & Reis, 2015, s. 446–47; Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003, s. 20; Pramling Samuelsson, 2017, s. 94). 

5.1.1. Urskiljning och variation 

Variationsteorin bygger på läran om att kunna se lärandet som föränderligt, hur barnen erfar 

världen samt att barnen kan se olikheter, det vill säga variation. Två centrala begrepp i 

variationsteorin är begreppen, urskiljning och variation (Wernberg, 2017, s. 204–205).  

För att lärande ska vara möjligt gäller det att den som ska lära sig kan urskilja likheter samt 

olikheter som finns i omvärlden. För att det ska vara möjligt att upptäcka dessa likheter och 

olikheter krävs det att barnen får erfara variation, genom variationen uppstår ett rum där 

lärandet sker (Björklund, 2009, s. 30–31). 

Det handlar om att barnen kan urskilja olikheter och likheter till exempel att siffran tre 

skriven är samma antal som när någon håller upp tre fingrar, lika men olika. Ett exempel på 

hur pedagoger kan arbeta och se detta med barn i förskolan kan vara att ha en klosslåda med 

olikformade klossar i olika storlekar och färger. Detta för att få syn på vad barnen gör och 

för att kunna utmana dem i fortsatt matematiskt tänkande (Wernberg, 2017, s. 204–205). 

Genom att påvisa olikheter eller motsägelser lär sig barnen variation, ett av de enklaste sätten 

att lära dem detta kan vara att gömma något under en duk för att se om barnen saknar 

föremålet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 95). 

5.1.2. Lärandeobjekt och lärandets akt 

Lärandeobjektet är det barnen förväntas få en förståelse för, detta kan beskrivas utifrån tre 

olika begrepp, det intentionella, iscensatta och det erfarna. Intentionella handlar om vad 

pedagogen planerar och var hen vill ha barnens uppmärksamhet på, det iscensatta där barnen 

själv har fått möjlighet att göra till sitt och det erfarna där barn visar hur de förstått 

(Wernberg, 2017, s. 207). Björklund och Reis beskriver lärandeobjekt som det barnen har 

kunskap om, vilka förmågor och färdigheter de har. Det handlar om vilka kunskaper barnen 
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behöver utveckla för att till exempel förstå egenskaperna hos tal (Björklund & Reis, 2015, 

s. 46–47).  Vidare skriver Wernberg att barnen inte alltid lär sig det pedagogen har tänkt, 

detta kan bero på att barns tidigare erfarenheter är olika. Genom redskap i leken lär sig 

barnen att urskilja likheter och olikheter, det är därför viktigt att pedagoger lär sig arbeta 

målinriktat. Barnen utvecklar sin matematiska förmåga genom att lära sig urskilja variationer 

hos lekens objekt, det är därför viktigt att pedagoger kan uppmärksamma lekens 

lärandeobjekt (Wernberg, 2017, s. 207 och 210). Lärandeobjektet är det som pedagogerna 

vill att barnen ska skapa en djupare förståelse av. Här är det av stor vikt att utgå från de 

tidigare kunskaper och erfarenheter som barnen har (Björklund, 2009, s. 160). Lärandets akt 

handlar om hur barnen går tillväga eller hur de gör för att lära sig. Lärandeobjekt kan tänkas 

vara den lek barnen har bestämt sig för att leka men samtidigt under lekens gång kan vi se 

hur barnen ändrar om och kommenterar hur saker ska göras. På samma sätt kan vi se hur 

pedagoger i lärandesituationer styr barnens intresse åt ett lärandeobjekt och hur barnen talar 

och tänker om detta (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 20–21 och 205).  

5.1.3. Erfar 

Variationsteorin har många likheter med utvecklingspedagogiken vilken har utvecklats för 

att kunna förklara hur pedagoger kan påverka barnen till ett visst mål genom att föra samman 

lek och lärande (Wernberg, 2017, s. 204). När barnen ser, skapar en förståelse för eller får 

en medvetenhet skapar barnen erfarenheter kring handlingen. När barnen erfar är det genom 

att skapa förståelse genom handlingen. Det barnen erfar är det som de lär sig och tar med sig 

till nästa gång och som blir grunden för att skapa mening (Pramling Samuelsson, 2017, s. 

94). Det är en självklarhet att barnen i förskolan frågar sina kompisar eller pedagoger om 

saker de inte förstår, det innebär att det krävs en tillåtande atmosfär där barnen tillåts sätta 

uttryck för sina tankar (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 190).  

5.2. Variationsteorin i denna studie 

Variationsteorin i vår studie bidrar till en ökad förståelse över hur pedagoger ser på och 

arbetar med matematik tillsammans med de yngsta barnen i förskolan. Det hjälper oss också 

att se hur de yngsta barnens tar sig an matematik och matematiska begrepp. Vi får en ökad 

förståelse över detta med hjälp av begreppen erfar, lärandeobjekt, lärande akt, urskiljning 

och variation. 
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6. Metod 

I det här avsnittet kommer vi att presentera vilka metoder vi använt oss av i studien. De 

metoder vi använt oss av för att samla in material till studien är observationer och kvalitativa 

intervjuer. Linnéa har beskrivit tillvägagångssättet för observationer (delstudie 1) och Sara 

har beskrivit tillvägagångssättet för kvalitativa intervjuer (delstudie 2).  

All forskning som sker startar med att forskaren/forskarna har en problemformulering eller 

en övergripande frågeställning som forskaren vill söka svar på eller åtminstone undersöka. 

Utifrån den valda frågeställningen måste forskaren/forskarna göra ett metodval, ett val som 

handlar om att utifrån den valda frågeställning välja en metod som anses vara mest lämplig 

för att få in den informationen som krävs för att kunna svara på frågan. Det är 

frågeställningen som leder oss till den metod eller de metoder som är lämpligast att välja, i 

detta fall är det även viktigt att sätta fördelar gentemot nackdelar när det kommer till val av 

metod. Om flera metoder används kan den ena metodens fördelar och nackdelar väga upp 

den andra metodens (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 17). 

6.1. Observationer 

I delstudie 1 har metoden observation valts för att se hur pedagogerna arbetar med matematik 

i verksamheten samt för att se hur yngre barn erfar matematik. Med observation menas det 

att titta på hur någon eller några genomför en specifik uppgift eller hur någon genomför 

några moment med syfte att samla in information. Informationen som samlas in kan vara 

kopplat till exempelvis processer, beteenden eller samspel som sker mellan människor. 

Barnen och pedagogerna kan observeras i förskoleverksamheten, observationer används som 

en metod för att få en större förståelse för en specifik individ eller grupp. Innan 

genomförandet av observationer är det viktigt att bestämma vad som ska observeras, vad 

intresset är med observationen samt varför detta kommer leda till att få ut det som ska 

undersökas (Bell, 2016, s. 223).  

I en strukturerad observation är fokuset självvalt och observationen utgår ifrån ett 

observationsschema som minimerar riskerna för att individuella uppfattningar ska komma 

med. Observationsscheman kan se olika ut, det kan vara en tabell, loggbok eller checklista 

(Bell, 2016, s. 228). Den observationsstudie som genomfördes i den här studien är en 

strukturerad observation i och med att det finns ett förutbestämt fokus samt ett 

observationsschema som ligger till grund för det som ska observeras. Observationsschemat 

som är skapat för den här observationsstudien är ett schema anpassat för observationer med 

”låg grad av struktur” i och med att det är mycket information som ska framgå under 

observationen. När observationer av denna struktur skrivs används ofta ett löpande protokoll 

(Bell, 2016, s. 228; Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 22). Observationsschemat är 

skapat utifrån studiens syfte och på ett sådant sätt att det ska vara lätt att använda samt ge en 



 

18 

 

tydlig överblick över det som ska tas reda på vid observationerna (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013, s. 136).  

6.2. Kvalitativa intervjuer 

Utifrån syftet med studien och för att kunna besvara forskningsfråga tre har vi valt att 

använda oss av samtalsintervjuer som metod i delstudie 2. Line Christoffersen och Asbjörn 

Johannessen menar att kvalitativa intervjuer är den mest användbara metoden när forskare 

samlar in data. Intervjuer kan ge forskaren djupare och mer detaljerade svar eftersom de 

flesta personerna som blir intervjuade känner sig bekväma i situationen. Samtalsintervjuer 

ger möjligheter att förstå varandra genom att forskaren kan kommentera och försöka förstå 

svaren. Esaiasson med flera kallar denna typ av metod för respondentkaraktär och menar att 

det handlar om när forskaren vill veta lite mer om respondentens egna tankar och arbetssätt 

i förhållandet mot forskningsfrågan (2012, s. 83 och 92; 2007, s. 297). Utifrån studiens syfte 

att studera pedagogers syn och resonemang om matematik för de yngsta barnen i förskolan 

har vi valt att använda oss av samtalsintervjuer i delstudie 2, då vi anser att detta är en lämplig 

metod med utgångspunkt från ovan nämnda.  

 

Utifrån syftet med studien arbetades ett frågeområde fram som kan besvara forskningsfråga 

tre (bilaga 10.2). Intervjuerna påbörjas genom att ställa så kallade “uppvärmningsfrågor” 

som behandlar lite bakgrundsinformation om personen som intervjuas, detta för att skapa en 

god stämning mellan forskare och respondenter och för att påbörja intervjun utan större 

press. Genom att formulera frågorna med ett enkelt och tydligt språk underlättas 

uppfattningen av dessa. Efter bakgrundsfrågorna börjar intervjun med huvudfrågor så 

kallade ”tematiska frågor” för att respondenten ska utveckla sitt eget svar utan påverkan av 

forskaren. Efter bakgrundsfrågorna ställdes uppföljningsfrågor där den intervjuade personen 

fick utveckla sitt svar lite eller ge ett exempel på hur arbetet kan se ut (Esaiasson et. al, 2017, 

s. 274–275). Trost menar att en intervju inte ska ta allt för lång tid varken för den som blir 

intervjuad eller för den som intervjuar, i informationsbrevet meddelades intervjupersonerna 

att intervjun skulle ta 30–60 minuter att genomföra (2010, s. 82). Esaiasson med flera skriver 

att en intervju som pågår i cirka en timme kan ta 4–5 timmar att transkribera. Med den tiden 

i tanken valdes färre frågor med följdfrågor vid intervjuns gång för att hålla tidsramen vi 

angivit för intervjupersonen samt att transkriberingen inte skulle ta för mycket tid i besittning 

av hela arbetet (Esaiasson et. al, 2017, s. 278). 

6.3. Urval och avgränsningar 

Förskolan som valdes ut till observationsstudien var en förskola där personen som skulle 

göra observationerna har arbetat på samt kommer att arbeta på efter studiernas slut. När det 

kommer till intervjuerna valdes även de ut utifrån VFU-förskolor, bekantskaper och 

arbetsplatser. Trost menar att val som dessa går under benämningen bekvämlighetsurval där 

personerna finns i ens närhet (2010, s. 140). Kontakten skedde via sms för att ge pedagogerna 

möjlighet till att svara när det fanns tid för det. I sms:et beskrev vi vilka vi var som skulle 
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göra studien, varför vi ville genomföra observationer samt syftet med studien. Utifrån den 

här smskonversationen kunde vi även planera in två intervjuer på samma förskola med en 

barnskötare och en förskollärare. Förskolan fick själva komma med dagar som passade för 

de samt tider och utifrån deras förslag valde vi ut en dag som passade oss alla. När datum 

och tider för detta var planerat mejlades informationsbrev samt medgivandeblankett ut. I 

samråd med handledare och förskola bestämdes det att ingen medgivandeblankett skulle 

skickas ut till vårdnadshavare, då dessa parter tillsammans ansåg att barnen inte skulle 

utsättas för några negativa konsekvenser i samband med studien (HSFR, 2018, s. 5). Det 

bestämdes då observationerna inte skulle spelas in eller filmas utan observatören skulle 

enbart föra anteckningar med papper och penna, med det huvudfokus på pedagogerna. 

Vårdnadshavarna fick information om studien via informationsbrevet som sattes upp på 

avdelningens anslagstavla, där de kunde läsa om att de när som helst kunde avbryta studien 

för deras barn. En annan anledning till att den inte skickades ut var att inga namn skulle 

användas vid nedskrivning av anteckningar, barn och pedagoger fick fiktiva namn direkt.  

 

På grund av den rådande pandemin höll vi oss till en förskola under en och samma dag, 

önskemålet hade varit att besöka minst en förskola till och genomföra flera observationer 

men i och med pandemin fick vi nöja oss med enbart tre observationer. Genom tre 

observationer fick vi ändå en liten inblick i hur pedagoger praktiskt arbetar med matematiken 

med de yngsta barnen i förskolan. Pedagogerna på förskolan där observationerna skulle 

genomföras kom själva med förslaget att flera observationer kunde få genomföras med olika 

pedagoger under samma dag, vilket vi tackade ja till. De pedagoger som observerades i den 

här studien tillhörde en och samma avdelning, men befann sig på två olika sidor två på den 

gula och en på den gröna. Avdelningen fick själva välja ut vilka som skulle ansvara för 

aktiviteterna när observationerna genomfördes samt vilka barn och antal barn som skulle 

vara med i aktiviteten. Två av observationerna som genomfördes var på planerade aktiviteter 

och en av observationerna genomfördes på en spontan aktivitet. I första observationen, ”Att 

para ihop” ansvarade en förskollärare för aktiviteten, i den andra observationen ”Att sortera” 

var det en barnskötare som ansvarade för aktiviteten och slutligen i den tredje observationen 

”Att skapa mönster” höll en barnskötare i aktiviteten.  

 

Pedagogerna som intervjuats är både barnskötare och förskollärare som vi kommit i kontakt 

med genom arbetslivet och verksamhetsförlagd utbildning.  Det som var viktigt när det 

kommer till intervjupersonerna var att de arbetar med yngre barn, barn i åldrarna 1–3 år. 

Detta eftersom vårt fokus ligger på hur pedagoger tänker och arbetar med matematik 

tillsammans med de yngsta barnen. 

 

Intervjupersonerna 

Vi kommer här kort presentera de sex personer som Sara har intervjuat i delstudie 2. Namnen 

på intervjupersonerna kommer att vara påhittade eftersom vi följer Vetenskapsrådets etiska 

råd om konfidentialitetskravet om att deltagandet i studien är anonymt (2019, s. 12–13). 

Deltagarna presenteras för att ge läsaren en inblick i deltagarnas utbildning, ålder och 

arbetslivserfarenhet.  
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Charlie, 32 år, förskollärare med 7 års erfarenhet.  
Kim, 34 år, förskollärare med 7,5 års erfarenhet.  
Billie, 49 år, barnskötare med över 30 års erfarenhet. 

Robin, 46 år, förskollärare med 21 års erfarenhet.  
Elliot, 35 år, barnskötare med 12 års erfarenhet. 
Ellis, 31 år, barnskötare med 10 års erfarenhet. 

6.4. Genomförande 

Vi har i vår studie valt två olika metoder, observationer och kvalitativa intervjuer. Linnéa 

har ansvarat över delstudie 1, observationer och har här skrivit om hur genomförandet gått 

till. Sara har ansvarat över delstudie 2, kvalitativa intervjuer och har skrivit genomförande 

kring hur intervjuerna har gjorts. 

6.4.1. Genomförande observationer 

Den första dagen när två av observationerna genomfördes var jag på plats en stund innan 

fruktstunden som var klockan 09:00 för att pedagogerna skulle kunna presentera mig vid 

fruktstunden och förklara varför jag var där. Materialet från observationerna samlades in 

med hjälp av penna och papper. När det väl var dags för första observationen placerade jag 

mig lite i bakgrunden för att inte ta fokuset från pedagogen men ändå i närheten för att kunna 

se och höra allt som hände. Detta är en öppen observation i och med att barnen blivit 

informerade innan om att jag kommer att befinna mig där (Hammar Chiriac & Einarsson, 

2013, s. 29). I och med att denna observation genomfördes i en barngrupp som jag arbetat i 

sedan innan hade barnen en tillit till mig och barnen kunde vara sig själva (Hammar Chiriac 

& Einarsson, 2013, s. 30). Under aktivitetens gång var jag en ”observatör som deltagare” 

där jag inte aktivt deltog i aktiviteten, med denna roll genomfördes anteckningar utifrån 

observationsschemat (bilaga 10.1) (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 30). 

Den andra observationen som var en spontan aktivitet är också av graden öppen observation 

då barnen visste om att jag var där. I den här observationen hade jag också rollen som en 

”observatör som deltagare” (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 29–30). I denna 

observation höll jag mig på ett längre avstånd från aktivitetens centrum för att så lite som 

möjligt ta fokuset från barnen som deltog i aktiviteten. Med hjälp av observationsschemats 

punkter fördes anteckningarna. 

Den tredje observationen var till viss del en planerad aktivitet men ändå en spontan. 

Pedagogen hade tänkt ut att de skulle arbeta med mönster i sandlådan men inte så mycket 

mer. I den här aktiviteten placerade jag mig på samma sida som pedagogen för att kunna se 

mer ur hens synvinkel. Som de två observationerna innan är detta en öppen observation med 

mig som en ”observatör som deltagare” (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 29–30). 

Samma dag som observationerna genomfördes satte jag mig ner för att renskriva och börja 

med transkriberingarna samt skapa miljöbilderna för att fortfarande ha kvar situationerna i 
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minnet. Miljöbilderna skapades för att ge läsaren en tydligare bild av var barnen, pedagogen 

samt observatören var placerade i rummet/sandlådan under aktiviteten. De skapades även 

för att visa på vad som fanns i det specifika rummet/området där aktiviteten skedde.  

6.4.2. Genomförande kvalitativa intervjuer 

Jag tog kontakt med de pedagoger som jag känner sedan innan genom bekantskapskretsen, 

arbetsplatser och VFU-förskolor för att fråga om de vill ställa upp på intervju. Jag har med 

hjälp av Linnéa fått ihop de sex personerna jag intervjuat. När personerna tackat ja, mailades 

ett informationsbrev (bilaga 10.3) ut om vad studien handlar om samt syftet med den. Inför 

varje intervjutillfälle kontaktade jag intervjupersonen i fråga för avstämning om tid och plats. 

Judith Bell menar att vi ska visa hänsyn till de personer som ställer upp på intervjuer därav 

anpassade jag mig efter intervjupersonernas önskemål av tid och plats (Esaiasson, et. al, 

2017, s. 277; 2005, s. 168). Tre av intervjuerna genomfördes i respondenternas hem, två av 

intervjuerna hölls på intervjupersonernas arbetsplats och en intervju genomfördes med 

videosamtal via zoom. Både Esaiasson och Trost framhåller vikten av att hålla intervjun på 

en plats som känns trygg och är lugn för intervjupersonen (2017 s. 277–278; 2010, s. 65).  

Innan varje intervju påbörjades erhölls muntlig information om studiens syfte och etiska 

aspekter som att respondenten är anonym, möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien och 

att deras yttrande enbart ska analyseras för denna studie. Tillsammans med 

informationsbrevet skickades även en medgivandeblankett (bilaga 10.5) med som 

pedagogen skulle skriva ut och skriva under och lämna till mig vid intervjutillfället. För de 

respondenter som inte hade haft möjlighet att skriva ut blanketten hade jag med mig extra 

som kunde skrivas under vid intervjutillfället. Detta i enlighet med vad vetenskapliga rådets 

information om vad gäller samtyckeskravet (2019, s. 9–11). De fem intervjuerna som skedde 

fysiskt med respondenterna spelades in med hjälp av min mobiltelefon samt att jag hade med 

mig papper och penna om det var något jag ville anteckna under intervjuns gång. Den 

intervjun som skedde via zoom spelades också in för att jag sedan skulle kunna transkribera 

och analysera pedagogens svar. Esaiasson med flera, Bell samt Christoffersen och 

Johannesen rekommenderar att spela in intervjuerna, detta eftersom forskaren då kan 

fokusera helt och hållet på respondenten och inte behöver ägna så mycket tid till att anteckna 

(2017, s. 278; 2005, s. 165; 2012, s. 92). 

6.5. Databearbetning och analysmetod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gick vidare med den data som vi samlade in under 

respektive studier. Linnéa skriver om hur hon arbetade med observationsstudiens material 

och Sara skriver om hur hon bearbetat data från intervjustudien. 

6.5.1. Observationer 

När observationerna genomförts renskrevs allt på datorn samma dag. Konversationerna 

transkriberades samt att en miljöbild skapades, detta genomfördes samma dag för att ha allt 
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färskt i minnet. När alla observationerna fått sina transkriberingar och miljöbilder, 

analyserades materialet med utgångspunkt i forskningsfrågorna ett och två ”Hur arbetar 

pedagoger med matematik för de yngsta barnen? och ”Hur erfar (lär) de yngsta barnen 

matematik i förskolan? variationsteorin samt tidigare forskning. Därefter jämfördes 

observationerna med varandra för att hitta likheter och skillnader mellan observationerna för 

att hitta liknande teman (Esaiasson et. al, 2017, s. 323–325).  

6.5.2. Kvalitativa intervjuer 

Direkt efter varje intervju transkriberades intervjun ordagrant. Christoffersen och 

Johannessen menar att för att kunna göra en analys av kvalitativa intervjuer behöver 

forskaren transkribera och dokumentera data (2012, s. 92). Efter transkriberingen skrev jag 

ut alla intervjuer och läste noga igenom varje intervju. Jag har under analysarbetet utgått från 

forskningsfråga tre ”Hur ser pedagoger på matematik för de yngsta barnen?” som är inriktad 

på pedagogers tankar om matematiken, jag har även utgått från studiens teoretiska 

utgångspunkt och tidigare forskningsfråga. Jag har genom att läst och gått igenom varje 

transkription hittat likheter mellan de olika utsagorna dessa har jag sedan färgmarkerat med 

överstrykningspennor i olika färger för att sedan kunna se de olika temana som uppkommit 

och som passar till studiens syfte och frågeställning (Trost, 2010, s. 154; Bell, 2005, s. 226). 

6.6. Reflektion över metoden 

I detta kapitel reflekterar vi kort över val av metod. Linnéa reflekterar över 

observationsmetoden och Sara över intervjumetoden. 

6.6.1. Reflektion observationer 

För att se hur pedagoger arbetar med matematik med yngre barn i förskolan var observationer 

en bra metod. Genom observationerna synliggjordes det på ett tydligt sätt hur pedagogerna 

får in matematik i verksamheten oavsett om det är planerade aktiviteter eller inte planerade 

aktiviteter. Det som varit svårt i genomförandet av observationerna är att en del av barnen 

fokuserade mer på mig som observatör istället för aktiviteten i och med att barnen känner 

mig sedan innan. Att barnen känner mig sedan innan har även varit något positivt då andra 

barn inte alls har brytt sig om att jag varit där.  

 

När det kommer till observationer kan det vara bra att kombinera detta med något mer, därför 

valde vi intervjuer. Med observationerna kunde vi se hur pedagoger rent praktiskt arbetar 

med matematik i verksamheten och med intervjuerna kunde vi höra pedagogers egna tankar 

om matematik i förskolan.  (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013, s. 32).  

6.6.2. Reflektion kvalitativa intervjuer 

För att få en förståelse över pedagogers tankar och syn på matematik för de yngsta barnen i 

förskolan anses intervjuer vara en bra metod för att komplettera Linnéas observationer. Detta 

eftersom jag får ta dela av respondenternas personliga åsikter och genom en intervju kan 
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ställa följdfrågor om det är något jag vill förstå lite bättre. Det är dock svårt att intervjua och 

Bell framhåller att det kan vara bra att göra en pilotintervju innan forskaren startar med de 

riktiga. Hade jag haft mer tid hade jag gjort detta för att verkligen veta hur det skulle vara 

att göra intervjuer (Bell, 2005, s. 159 och 161). 

6.7. Reliabilitet och validitet 

När forskaren talar om reliabilitet menas det hur tillförlitlig undersökningen är. I den här 

studien gäller det att intervjuerna genomförs på samma sätt både när det kommer till miljön 

och hur frågorna ställs (Trost, 2010, s. 131). I delstudie 2 har intervjuerna utgått från samma 

intervjufrågor dock har platsen där intervjuerna genomförts varit olika. Några intervjuer har 

skett i den intervjuades hem, några har genomförts i barngrupp och någon via 

kommunikationsprogrammet zoom. I och med att intervjuerna genomförts i olika miljöer 

kan detta ha en påverkan på reliabiliteten. Även intervjuarens erfarenheter kan ha haft en 

påverkan, desto fler intervjuer som intervjuaren gör desto säkrare och tryggare känner 

forskaren sig i sin roll. 

Begreppet validitet handlar om att frågorna som ställs ska ta reda på det forskaren vill veta. 

När det kommer till att använda sig av kvalitativa intervjuer vill forskaren få reda på vad den 

intervjuade menar med något specifikt eller vad hen har för uppfattning om ett ämne (Trost, 

2010, s. 133). Utifrån syftet med den här uppsatsen tog vi fram frågor till intervjustudien 

som skulle hjälpa oss med att få svar på syftet, i och med detta anser vi att det finns en 

validitet kopplad till intervjustudien. 

När det kommer till validitet och observationer finns det ett specifikt problem, ”Hur vet man 

egentligen vad det är man ser?” (Esaiasson et. al, 2017, s. 324). Det som ska tas med i 

observationer är enbart sådant som av flera personer kan observeras och tolkas på liknande 

sätt. Validiteten kan ökas genom att vara flera personer som observerar eller med hjälp av 

samtal med andra i rummet för att se om de har tolkat situationen på ett liknande sätt 

(Esaiasson et. al, 2017, s. 325). I den här studien fanns det ingen möjlighet till att vi var två 

som observerade då observationerna och två av intervjuerna genomfördes samtidigt. I och 

med att forskaren ska ta med det som fler personer kan tolka och observera låg detta i 

bakhuvudet under tiden som observationerna skedde. Frågorna som låg till grunden för 

anteckningarna utgick också från det att det var sådant som andra också skulle kunna se eller 

höra.  

Christoffersen och Johannessen skriver att alla människor upplever saker och händelser på 

olika sätt, vi upplever världen och tolkar den på vårt eget vis. Som forskare behöver vi vara 

medvetna om att våra egna förkunskaper inom ett visst ämne kan komma att påverka hur vi 

tolkar situationen (2012, s. 20–21).   
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6.8. Etik 

Vi har enligt forskningsetiska principer följt informationskravet om att i förväg kontakta 

pedagogerna som anses vara relevanta för denna studie. Pedagogerna har blivit informerade 

om vad studien handlar om och i enlighet med samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

informerats om att vi kommer spela in intervjun och anteckna under observationerna. De har 

även fått tagit del av att informationen de delger oss är anonym och att det inspelade 

materialet raderas och anteckningar från observationerna förstörs efter kursens slut.  (HSFR, 

2018, s. 7–14). Informationskravet handlar om att vi som forskare ska informera den vi ska 

intervjua/observera om vilket syfte studien har, vilka vi är, varför vi gör studien och från 

vilken institution vi kommer från. Det ska framgå hur intervjun/observationen kommer gå 

till samt att deltagandet är frivilligt och att uppgifterna som framkommer inte kommer 

användas på något annat sätt än just till studien (HFSR, 2018, s. 7–8). För att förmedla 

informationskravet till pedagogerna skrevs en kort beskrivning i första sms:et samt att 

informationsbrevet (bilaga 10.3 och 10.4) mejlades ut. I samma mejl som informationsbrevet 

skickades även medgivarblanketten (bilaga 10.5) ut, denna utgår ifrån samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet handlar om att deltagarna i studien själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Deltagaren har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång 

(HFSR, 2019, s. 9–11). Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter som kan avslöja 

vilka deltagare som deltar ska förvaras på ett sådant sätt att ingen kan identifiera vilka det är 

som lämnat uppgifterna (HFSR, 2019, s. 12–13). Nyttjandekravet handlar om att forskarna 

inte ska ge vidare uppgifter om informationslämnare (HFSR, 2019, s. 14).  

Bell skriver att det är viktigt att den person som intervjuas är väl medveten om syftet med 

forskningen och hens rättigheter, som forskare ska jag ha intervjupersonens medgivande 

innan intervjun startar. Vi har ett ansvar att informera vad studien handlar om, syftet med, 

varför vi gör den och vad vi kommer göra med den information vi får (Bell, 2005, s. 157). 

6.9. Arbetsfördelning 

Här redovisas hur arbetsfördelningen sett ut mellan oss som genomfört studien. Delstudie 1 

har genomförts av Linnéa där hon haft ansvaret för att kontakta en förskola för att få 

observera, genomfört observationer och slutligen presentera resultatet och analysen för den 

delstudien. Sara har ansvarat för delstudie 2 som består av intervjuerna, för att få ihop sex 

intervjupersoner har vi hjälpts åt. Sara har intervjuat, transkriberat samt skrivit resultatet och 

analysen för denna delstudie. Vi har även i metoden ansvarat för de delarna som tillhör 

respektive delstudie, Linnéa har skrivit om delarna som behandlar observationer och Sara 

har skrivit om delarna som behandlar intervjuer. 
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7. Resultat och analys 

I den här delen av studien kommer vi att presentera resultat och analys utifrån vår studie. 

Först kommer Linnéa presentera delstudie 1 observationer som besvarar forskningsfrågorna 

1 och 2, Hur arbetar pedagoger med matematik för de yngsta barnen? Och Hur erfar (lär) de 

yngsta barnen matematik i förskolan? Därefter presenterar Sara delstudie 2 kvalitativa 

intervjuer som besvarar forskningsfråga 3, Hur ser pedagoger på matematik med de yngsta 

barnen? 

7.1. Delstudie 1: Observationer 

I delstudie 1 presenterar Linnéa resultat och analys utifrån de tre observationerna som 

genomfördes på en och samma förskola med tre olika pedagoger som ansvarade för 

aktiviteterna. Det som kommer att redovisas under den här rubriken kommer kopplas till 

litteratur, tidigare forskning samt variationsteorin och avslutas med en sammanfattning. 

7.1.1. Att para ihop 

Miljö och material 

Den här observationen ägde rum i det rummet där sovvilan sker. Det är ett stort men tomt 

rum. I det här rummet finns det en garderob och en diskho. Materialet som användes var 

olika plastdjur, lejon, ko, katt och tiger. Pedagogen hade även utskrivna och laminerade 

bilder på andra djur som häst, hund, sköldpadda och giraff. Slutligen var det en utskriven 

och laminerad bild på mjuka tassar och en bild på hårda klövar. 

 

Introduktionen till aktiviteten sker under fruktstunden där pedagogen berättar vilka barn som 

ska följa med och göra aktiviteten, i vilket rum den ska genomföras i samt en beskrivning 

om vad aktiviteten kommer att handla om. När fruktstunden är över ser pedagogen till att de 

fyra barnen följer med in i rummet där aktiviteten ska genomföras och placerar sig själv och 
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barnen för att alla ska se. Pedagogen börjar med att placera ut bilderna på mjuka tassar och 

hårda klövar på golvet och därefter tar hen fram ett djur i taget och ger ett barn ordet. 

1 Förskollärare Vad är det här för djur? 

2 Barn 1 Ett lejon 

3 Förskollärare Vad har den för fötter, har den mjuka eller hårda? Kan du placera den vid fötterna 

som du tror att den har 

4 Barn 1 Där! (pekar på bilden med mjuka tassar) 

5 Förskollärare Ja där ska den vara, den har mjuka tassar.  

6 Förskollärare Barn 2, vad är det här för djur? 

7 Barn 2 Kossa mu. Muuu! 

8 Förskollärare Bra, vad har den för typ av fötter? 

9 Barn 2 Såna här (visar djurets fötter och pekar en gång på varje fot) 

10 Förskollärare (Räknar fötterna som barn 2 pekat på, samtidigt som hen pekar på en fot i taget) 

ska vi räkna fötterna tillsammans, 1,2,3,4. 

11 Barn 1 och 2 1,2,3,4.  

12 Förskollärare Fyra fötter har kossan. Är de mjuka eller hårda? 

13 Barn 2 Hårda 

14 Förskollärare Ja, den har hårda klövar 

15 Förskollärare Har jag hård eller mjuka fötter? 

16 Barn 2 Börjar sjunga Björnen sover.  

17 Barn 1 Jag har såna här fötter. (visar fötterna) en å två.  

18 Förskollärare Barn 4, vad är det här för djur? 

19 Barn 4 (Tittar på djuret, tittar sedan på sin vårdnadshavare) 

20 Vårdnadshavare Du håller i en katt 

21 Barn 2 Mjauuu 

22 Förskollärare Ja, du håller i en katt. Vad har den för fötter (fråga till alla) 

23 Barn 1 Där (pekar på bilden med mjuka tassar) 

24 Förskollärare  Bra, då ställer vi den här på de mjuka tassarna.  

25 Förskollärare Visar en bild på ett djur. Vad är det här för djur barn 3? 

26 Barn 3 (tar tag i bilden och tittar på den) 

27 Barn 2 Hund, voff.  

28 Förskollärare Bra att du hjälper barn 3. Ja det är en hund. Vad har den för fötter, mjuka eller 

hårda? 

29 Barn 2 Såna här (pekar på bilden med mjuka tassar) 

30 Förskollärare Bra, hundens tassar är mjuka. Sista bilden nu, barn 3 och 4 vill ut och leka. Vad 

har vi här? 

31 Barn 1 Söldpadda (sköldpadda) 

32 Förskollärare Vad har den för fötter? 

33 Barn 2 Titta här (pekar på sköldpaddans fötter) 

34 Förskollärare Tror du att de är mjuka eller hårda? 

35 Barn 2 Såna (pekar på sköldpaddans fötter) 

36 Förskollärare Den har hårda fötter, så vi placerar den vid de hårda fötterna 

37 Barn 1 Där. 

38 Förskollärare  Bra, då tar vi och avslutar ni får ta med er djuren till djurrummet om ni vill.  

 

Analys 

I den här planerade aktiviteten utmanade pedagogen barnen i att para ihop utifrån något 

specifikt, i det här fallet utifrån om djuren hade mjuka tassar eller hårda klövar. I aktiviteten 

gällde det att barnen kunde urskilja och se olikheter och likheter mellan djuren och dess 

fötter (Björklund, 2009, s. 30–31). I och med att det här är en planerad aktivitet där 

pedagogen är med hela tiden kan vi se det som tas upp i Björklunds studier från 2010 och 

2012 att en deltagande pedagog leder till att barnen utmanas i aktiviteten. Aktiviteten är även 

skapad utifrån barnens intressen för djur vilket Björklund även tar upp i studierna från 2010 

och 2012. Genom att utgå ifrån barnens intressen fångas barnens uppmärksamhet lättare, 
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vilket i sin tur leder till ett ökat intresse för erfarande hos barnen (Björklund, 2010, s. 77–78 

och 80; Björklund, 2012, s. 216, 220–221 och 225). 
 

På rad 9 kan vi se att ett barn pekar på djurets fötter, en fot i taget och det är något som 

pedagogen ser och lyfter upp. Som vi ser på rad 10 börjar pedagogen tillsammans med 

barnen att räkna antalet fötter samtidigt som hen pekar på en fot i taget ”1, 2, 3, 4”. Detta är 

något som kan kopplas samman med den matematiska aktivitet som Bishop gett namnet 

räkna, även sortering ingår i Bishops matematiska aktivitet räkna (Helenius et. al, 2017, s. 

202).  På rad 9 kan vi se att barnet intresserar sig för varje enskild fot på djuret men inte 

räknar de högt, men i och med en uppmärksam pedagog kan vi se på rad 10 att pedagogen 

väljer att räkna fötterna tillsammans med barnen högt. Genom att pedagogen gör detta väcks 

en förståelse hos barnen och varje fot får varsin siffra. Jag kan se det som Björklund tar upp 

att matematik handlar om relationen mellan ett föremål och antal, vilket i den här situationen 

ses som relationen mellan fötterna och hur många fötter det är (2009, s. 10). Det som sker 

på rad 9 kan även ses som lärandets akt, barnet har en förståelse för att det går att räkna men 

vet kanske inte i vilken ordning det kommer men vill gärna lära sig detta och tar då tillfället 

i akt när hen ser fötterna på djuret. I Bishops matematiska aktivitet räkna ingår även 

begreppet sortering, i den här situationen har begreppet sortering bytts ut till att para ihop då 

barnen parar ihop djuret med dess fötter (Helenius et. al, 2017, s. 202). När barnen parar 

ihop djuren och dess fötter pratar pedagogen med barnen om vad djuret har för sorts fötter 

detta är något som Unga tar upp i sin studie, att det är av stor vikt att möta och prata om 

matematik tillsammans (2013, s. 41 och 75). 

7.1.2. Att sortera 

Miljö och material 
Den här aktiviteten sker i avdelningens ”kök” där det finns två bord med stolar och även små 

lägre bord som duplo och en bondgård står på. Det material som används till den här 

aktiviteten är 33 centiliters flaskor som innehåller färgat vatten. Färgen på vattnet avgörs 

utifrån vilken babblare det är som är fastklistrad på flaskan. Flaskan med Dadda innehåller 

grön vätska, Diddi innehåller rosa, Doddo har blå, Babba har brun, Bibbi har gul och Bobbo 

har röd. Bilderna som är fastklistrade på flaskorna finns även som utklippta laminerade 

bilder, fyra bilder av varje Babblare. 
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Till den här aktiviteten fanns det inte direkt någon introduktion utan pedagogen sätter sig på 

golvet med flaskorna och de utskrivna bilderna vilket i sin tur lockar till sig barnen. När det 

sitter fyra barn vid pedagogen ställer pedagogen ut en flaska i taget och frågar vem det är 

som är på den flaskan. 

Vem är det här? (visar flaskan) (Barnskötare) 

Dadda. (Barn 1) 

När alla flaskor är placerade på golvet förklarar pedagogen att bilderna ska placeras vid den 

flaskan som bilden tillhör. 

Om vi har en bild på Babba ska den placeras vid flaskan med Babba på. (Barnskötare) 

1 Barnskötare Barn 1, Vem är det här? 

2 Barn 1  Dadda 

3 Barnskötare Ja det är Dadda. Kan du lägga Dadda framför flaskan med Dadda på? 

4 Barn 1 Här? 

5 Barnskötare Ja, här är Daddas flaska och du har lagt bilden med Dadda framför Daddas 

flaska.  

6 Barnskötare  Barn 2, Vem har vi här? 

7 Barn 2 Doddo 

8 Barnskötare Ja det är Doddo, kan du lägga bilden på Doddo framför flaskan? Bra nu har 

du lagt Doddo framför flaskan.  

Ovanför presenteras en del av aktiviteten, aktiviteten fortsatte på detta sätt fram tills alla 

bilderna var utplacerade framför flaskan med samma Babblare på. 

Analys 

I den här spontana aktiviteten har vi en pedagog som är aktivt deltagande genom att förklara 

hur aktiviteten ska gå till samt genom att dela ut bilderna på Babblarna till barnen. Genom 

den deltagande pedagogen utmanas barnen vidare (Björklund, 2010, s. 77–78 och 80; 

Björklund, 2012, s. 216, 220–221 och 225). I aktiviteten kan vi se Bishops matematiska 

begrepp lokalisera, barnen placerar bilderna framför flaskan, pedagogen är tydlig med att 

förklara vart barnen lagt bilden (se rad 3, 5 och 8) (Helenius et. al, 2016, s. 19–20). Även 

matematiska aktiviteten räkna ryms inom den här observationen då begreppet sortering tas 

upp (Helenius et. al, 2016, s. 23 och 140; Wernberg, 2017, s. 202). Barnen sorterar Babblarna 

framför den flaskan som de tillhör, Dadda framför flaskan med Dadda på och så vidare. 

Barnens sorterande kan även ses som att de skapar par, en flaska med Dadda och en bild 

med Dadda framför. Genom att barnen själva får placera bilderna framför flaskan får de 

möjlighet att uppleva med sina kroppar, i detta fall med sina händer. Det är något som 

Franzén tar upp i en av sina studier att det är viktigt att yngre barn får uppleva och erfara 

med sina kroppar (2014, s. 247–249). För att barnen skulle kunna placera ut bilderna på rätt 

ställe gällde det att barnen kunde urskilja likheterna och olikheterna mellan Babblarna 

(Björklund, 2009, s. 30–31). I aktiviteten ryms även den matematiska aktiviteten designa, 

ett mönster kan ses i raderna med Babblarna. Först har vi de sex flaskorna med Babblarna 

på och sedan läggs bilderna med Babblarna på i samma ordning, med hjälp av bilderna 

upprepas ordningen som flaskorna står i (Helenius, et. al, 2016, s. 21, 84 och 99; Wernberg, 
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2017, s. 202). Mönster är abstrakt och något som barn enbart kan erfara vid upprepningar 

(Björklund & Barendregt, 2016, s. 370–372). Slutligen kan vi se att lärandeobjektet i den 

här observationen är sortera samt att lägesordet framför används frekvent av pedagogen. 

7.1.3. Att skapa mönster 

Miljö och material 
Den här observationen genomfördes i en stor sandlåda ute på gården, runt sandlådan är det 

staket. Innanför staketet finns det inte enbart sandlåda och lådorna med sandleksaker utan 

även en kompisgunga. Materialet som används till aktiviteten är spadar samt de sandleksaker 

som barnen själva väljer.  

 

 
Introduktionen börjar med att pedagogen frågar fyra barn om de vill bygga sandkakor och 

skapa mönster tillsammans. När de har kommit fram till sandlådan förklarar pedagogen att 

barnen ska få välja en varsin spade och en varsin form som de kan fylla med sand. När barnen 

har hämtat en varsin form och spade går pedagogen igenom vad varje barn har valt för form 

och därefter berättar pedagogen att de kan börja fylla sin form med sand. 

 

7 Barnskötare Vad bra ni är på att fylla era formar med sand.  

8 Barn 2 Titta titta fisken 

9 Barnskötare Ja har du fyllt hela fisken med sand? 

10  Barn 2 sand hela.  

11 Barnskötare Bra, då kan du placera fisken här (pekar på var barn 2 ska placera fisken) 

12 Barn 2 Fisken här.  

13 Barnskötare Ja bra. Nu väntar vi på att kompisarna också fyllt sina formar med sand 

14 Barn 1 Säger Barnskötarens namn, Klar nu.  

15 Barnskötare Vad bra du är, nu har du fyllt din bläckfisk med sand. Kan du ställa den bredvid 

fisken? 

16 Barn 1 Massa sand. (placerar bläckfisken bredvid fisken) 

17 Barnskötare Bra, nu har vi en fisk och efter fisken kommer en bläckfisk 

18 Barn 1 Titta (säger barn 4 namn) är klar 

19 Barnskötare  Ja vi kan kolla med barn 4 om hen är klar. Barn 4 har du fyllt din sockerkaksform 

med sand nu? 

20 Barn 4 (nickar) 

21 Barnskötare Kan du placera din sockerkaksform bredvid bläckfisken (pekar på vart hen ska ställa 

den)  

22 Barn 3 Nu min hink full med sand 
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23 Barnskötare Bra jobbat, nu har du fyllt din hink med sand. Kan du ställa din hink bredvid 

sockerkaksformen (pekar var) 

24 Barnskötare Nu har vi en ordning, en fisk, en bläckfisk, en sockerkaksform och en hink. Kan barn 

1 hämta en hink ur lådan, kan barn 2 hämta en sockerkaksform ur lådan, kan barn 3 

hämta en fisk ur lådan och barn 4 en bläckfisk ur lådan 

25 Barn 2 Titta  bläckfisk 

26 Barnskötare Vill du ge bläckfisken till barn 4? 

27 Barn 2 Här barn 4 namn.  

28 Barnskötare Har vi alla föremålen nu? Har vi en hink? 

29 Barn 2 Mm barn 1 hink 

30 Barnskötare Sen ser jag att barn 2 har en sockerkaksform, barn 3 har en fisk och barn 4 har en 

bläckfisk. Då har vi hittat alla former en gång till. Kan ni fylla de nya formerna med 

sand? 

 

Barnen fyller sina formar med sand och några korta konversationer sker under tiden.  

 
38 Barnskötare Kan den som har fisken placera den bredvid hinken (pekar var) bra. kan den som har 

bläckfisken placera den bredvid fisken (pekar var) bra. Kan den som har 

sockerkaksformen placera den bredvid bläckfisken (pekar var) bra. Kan den som har 

hinken placera den bredvid sockerkaksformen (pekar var) bra. Nu har vi först en fisk, 

en bläckfisk, en sockerkaksform, en hink, sen har vi de en gång till, en fisk, en 

bläckfisk, en sockerkasform och en hink. Nu har ni tillsammans skapat ett mönster 

av era former.  

39 Barn 3 en gul bläckfisk och en grön bläckfisk.  

40 Barnskötare Ja, du har sett att bläckfiskarna har olika färger. Ska vi räkna hur många former vi 

har fyllt med sand tillsammans 

41 Barn 2 1,2 3,4 

42 Barnskötare Vi kan räkna alla tillsammans, (pekar på varje föremål hen räknar) 1,2,3,4,5,6,7,8. 

Ni har tillsammans fyllt 8 formar med sand. Nu kan vi vända upp och ner på 

formerna, så vi kan se hur formerna blir som sandfigurer. Barn 1 kan du vända på 

första fisken och bläckfisken,  

43 Barn 1 Här? 

44 Barnskötare Ja, bra. Barn 2 kan du vända på sockerkakan och hinken? (pekar på vilka) 

45 Barn 2 Ja. Åh nej (åkte ut lite sand när hen vände på hinken så den blev inte rak upptill)  

46 Barnskötare Bra jobbat. Barn 3 kan du vända på fisken och bläckfisken? Bra nu har du vänt på 

fisken och bläckfisken, nu ska vi låta barn 4 få vända på sockerkakan och hinken.  

47 Barn 4 Titta, fisk, bläckfisk, kaka, hink, fisk, bläckfisk, kaka, hink.  

48 Barnskötare Ja, du upptäcker mönstret som vi tillsammans har skapat. Vad bra ni är på att gräva 

med spade och få sanden i formerna. Vad vill ni göra nu? 

 

Analys  
I den här observationen ingår tre av Bishops matematiska aktiviteter, designa, mäta och 

räkna (Wernberg, 2017, s. 197–198). Designa är när barnen skapar mönstret i sandlådan med 

hjälp av de olika formerna (Helenius, et. al, 2016, s. 21, 84 och 99; Wernberg, 2017, s. 202). 

Lärandets akt i den här aktiviteten är att barnen både skapar och upptäcker mönstret 

tillsammans genom att diskutera det de ser och vad de gör, enligt Unga är det av stor 

betydelse att möta matematiken och diskutera den tillsammans (2013, s. 41 och 75). Bishops 

begrepp mäta kommer in när barnen fyller formarna med sand, barnen får upptäcka när det 

inte behövs mer sand i formarna (Helenius e.t al, 2016, s. 22 och 104).  Barn erfar genom att 

de själva får göra, genom ett upprepande av det de gör utmanas barnen i deras erfarande. I 

aktiviteten ovan ser vi att barnen kan se när deras form är fylld, det kan ha att göra med det 

som Reis tar upp i sin studie, att de tidigare har fyllt formar och då erfarit att se när formen 

är fylld (2011, s. 167–168). Bishops begrepp räkna kan vi sätta in i situationen som sker på 

rad 41 och 42, ett barn börjar att räkna och pedagogen uppmärksammar detta (Helenius et. 
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al, 2016, s. 23 och 140; Wernberg, 2017, s. 202). Genom att pedagogen är aktivt deltagande 

och uppmärksammar att barnet börjar räkna leder detta till ett ökat fokus på lärandeobjektet 

(Björklund, 2016, s. 405 och 410–414). I aktiviteten kan vi se som nämnts tidigare att 

pedagogen deltar aktivt vilket har stor betydelse för hur och vad yngre barn erfar i 

matematiska aktiviteter (Björklund, 2012, s. 216, 220–221 och 225). 

Slutligen kan vi se att det här är en aktivitet där barnen får använda kroppen och prova att 

göra flera gånger, både fylla formen men också att placera formen i en specifik ordning. 

Både Reis och Franzén tar upp detta i sina studier som en viktig del för att barnen ska erfara, 

de behöver få göra flera gånger men även få använda sina kroppar när de gör (2011, s. 167–

168; 2015, s. 47; 2014, s. 247–249). Lärandeobjektet i den här aktiviteten blir att se mönstret, 

barnen erfar detta genom att göra samt genom att se likheterna mellan första omgången med 

sandformarna och andra omgången (Wernberg, 2017, s. 207). 

7.1.4. Sammanfattning  

Sammanfattningsvis visar resultatet att låta barnen få prova på att göra flera gånger, barnen 

erfar genom att de får göra. En annan viktig del i barns erfarande är att låta de erfara med 

kroppen, detta är framförallt av stor vikt när det kommer till yngre barn, barnen måste få 

använda kroppen när de erfar matematik. I de tre observationerna kan vi se att barnen 

använder sig av kroppen på ett eller annat sätt. I observationerna ”Att para ihop” och ”Att 

sortera” används händerna på ett liknande sätt, de får ett föremål i handen som de sedan ska 

placera ut. I den tredje och sista observationen ”Att skapa mönster” använder barnen även 

där händerna, här ska de både hålla i en spade och gräva samtidigt som de sedan ska få i 

sanden i formen. Genom att vi kan koppla ihop de matematiska aktiviteterna med 

observationerna synliggörs matematiken på ett enklare och tydligare sätt. Jag kan även se 

vikten av en aktivt deltagande pedagog i aktiviteterna, genom den aktivt deltagande 

pedagogen kan pedagogen se vad barnen erfar och barnen får möjlighet till att utmanas i 

aktiviteterna. 

Slutligen kan jag se att ett av lärandeobjekten i alla tre observationerna är att kunna urskilja 

likheterna och olikheterna mellan föremål, likheter och olikheter mellan djur och dess fötter, 

varför vissa har mjuka tassar och andra har hårda klövar. Kunna se likheter och olikheter 

mellan Babblarna samt att se likheter och olikheter i formerna när mönstret skapas i 

sandlådan. Barnen erfar dessa likheter och olikheter genom att de själva får prova på att göra 

och tack vare att pedagogerna är aktivt deltagande.  

7.2. Delstudie 2: Kvalitativa intervjuer 

I det här kapitlet kommer Sara göra en redovisning och analys av delstudie 2 att göras. I 

delstudie två intervjuades sex pedagoger som arbetar på fem olika förskolor och inom tre 

olika kommuner i Uppsala län. Jag kommer skriva en redogörelse och analys kring 

redovisningen där jag kopplar till litteratur, tidigare forskning och variationsteorin vilken 
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innefattar begreppen: urskiljning, variation, lärandeobjekt, lärandets akt samt erfar. I 

avslutande del kommer jag att göra en sammanfattning över delstudie 2. 

7.2.1. Pedagogernas syn på matematik 

Elliot uttrycker sig så här på frågan om vad matematik är: 

 

Matematik för mig, det är väl någonting man använder i vardan assså när man 

betalar räkningar, när man bakar, hur långt man ska åka med bilen, ööö eller vilken tid det 

tar ååå ta sig till bussen. (Elliot)  

 

Robins tankar om matematik låter så här:  

  

Det handlar ju om, om ordningen i, i , i livet [...] (Robin) 

 

Tre av de intervjuade pedagogerna menar att matematik inte enbart handlar om plus, minus 

och siffror. Pedagogen Kim uttrycker sig så här:  

 

[...] handlar ju verkligen inte om plus och minus alla gånger asså det är ju inte bara det för mig 

som är matematik utan det kanske snarare är mäta, jämföra, geometriska former, sortera aaa 

men lägesord bakom, framför och så vidare, på, under typ problemlösning asså det kan ju 

handla om pussel eller problemlösning [...] (Kim) 

 

När vi läser dessa tre tankar kring vad matematik är för dem kan det kopplas till det 

Björklund skriver om att matematik är något mer än just bara siffror och ekvationer. Hon 

menar att det är långt ifrån de problemlösningar vi står inför i vardagen. Björklund kopplar 

vardagliga problemlösningar till att exempelvis kunna uppskatta koktiden på pasta vilket 

också är något som Elliot tar upp i sitt resonemang högre upp (2009, s. 10).  

 

Charlie talar om matematik utifrån Bishops matematiska aktiviteter och nämner bland annat 

att matematik kan vara förmågan att använda matematiska begrepp, förståelse för tid, rum, 

form, mängder, mönster, antal, ordning, tal mätning och förändring (Helenius et. al, 2016, s. 

18–20, 22–23 och 57).   

 

De yngsta barnens matematik 

Robin talar om att de yngsta barnens matematik handlar om att sortera i vardagen medan 

Billie menar att det handlar om att de ska lära sig känna igen mönster och lägesord, vidare 

säger hen:  

 

Jag ser mig själv som en braständare till matematik genom att vi jobbar mycket att man tar 

fram och jämför och visar att man kan lägga till hela tiden, läges, mönster vi gör mycket lekar 

det ska vara lustfyllt det ska vara lustfyllt [...] (Billie) 

 

Kim tycker att matematik med de yngsta barnen handlar om att lära dem problemlösning i 

vardagen, det är klart att de räknar tillsammans men mest handlar det om att hitta strategier 

för problemlösning. Pedagogernas tankar och resonemang kring de yngsta barnens 



 

33 

 

matematik kan kopplas till den matematiska aktiviteten lek. Lek som matematisk aktivitet 

handlar om att barnen i vardagen hittar strategier för att ta sig an en lek kanske kan en banan 

vara telefon. I likhet med det som Kim talar om tar även Björklund upp i sin studie att 

matematik handlar om problemlösningar i vardagen (Helenius et. al, 2016, s. 17–18, 36 och 

39–40; 2009, s. 10). I Björklund och Ungas studier talas det också om att låta barnen få 

arbeta med varandra för att arbeta med problemlösning tillsammans (2016, s. 410–413; 2013, 

s. 75).  

7.2.2. Pedagoger belyser matematiska begrepp 

Alla sex pedagoger som intervjuas uttrycker att det är viktigt att prata, diskutera och resonera 

kring matematik och benämna matematiska begrepp för och tillsammans med barnen. Vikten 

av att tillsammans med barnen diskutera och resonera kring matematik är också något som 

pedagogerna i Björklunds och Franzéns studier tar upp. De menar att det ger en stor betydelse 

till att veta vart barnen befinner sig idag och hur man kan gå vidare (Björklund, 2009, s. 77–

78 och 80; Björklund, 2012, s. 220–221 och 225; Franzén, 2014, s. 247–249). 

 

Billie berättar att det handlar om att medvetandegöra matematiken och att hela tiden 

benämna saker, att delta i leken och kanske be barnet att hämta en till hund. Eller vid en 

situation i hallen där barnet ska sätta på sig stövlarna att pedagogen ber barnet hämta den 

andra stöveln och visar på att det är ett par.  

 

Charlie nämner flera gånger under intervjun om att vara en närvarande vuxen, att 

pedagogerna i verksamheten ska vara uppmärksamma på barnens intressen och hjälpa till 

genom att sätta ord på matematiska begrepp och säger:  

 

[...] Att vara närvarande som vuxen och hjälpa barnen att sätta ord på aaa men till exempel på 

matematiska begrepp och att de får en grundförståelse, för matematik som dom kan bygga 

vidare på sen. (Charlie)  

  

[...] när man ser en lärande situation att man kan utmana å räkna tillsammans med barnen [...] 

tar tillvara på tillfället att man liksom inte bara låter det vara utan att man kanske ser att ett 

barn kanske är intresserad av någonting alltså inom matematik och så ut... ja men utmanar man 

det vidare. (Charlie) 

 

Charlies resonemang kan kopplas ihop med Bishops matematiska aktivitet förklara som 

handlar om att kunna resonera kring fenomen som sker i vår omvärld (Helenius et. al, 2016, 

s. 18 och 57).  

 

[...] det kommer konkret mitt i, är vi ute å arbetar och så såå pratar man om, om begrepp hela 

tiden men a men den är längre och kortare å den var tung hur känns den där? Och barnen får 

beskriva själva. (Robin) 

 

I variationsteorin talas det om begreppet erfar vilket menas att det barnen tar med sig från 

en aktivitet bygger grunden för nästa, att barnet lära genom handling (Pramling Samuelsson, 

2017, s. 94). Detta kan kopplas till det som Robin uttrycker att barnen hela tiden själva får 
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beskriva till exempel vilken pinne som är längre eller kortare. När pedagogerna har grepp 

om vart kunskapsnivån i barngruppen ligger försöker de föra in nya begrepp för att låta 

barnen avancera i sin kunskap. Även Ellis berättar att det är viktigt att benämna saker hela 

tiden. Diskutera och prata matematik med barnen är något som pedagogerna i två av 

Björklunds studier lyfter upp som viktigt. Bland annat lyfter en pedagog upp att det är viktigt 

att föra samtal för att kunna se barns tidigare erfarenheter för att kunna utmana dem vidare 

(Björklund, 2009, s. 77–78, 80 och 83; Björklund, 2012, s. 220–221). 

 

Charlie lyfter upp att det är viktigt att vara en närvarande vuxen. Att ha fokus på barnen och 

sätta på sig ”matematikglasögonen” för att se vad som intresserar barnen och hjälpa barnen 

med de matematiska begreppen. Detta är något som pedagogerna i Franzéns studie också 

menar, det är viktigt att vara en närvarande vuxen och att pedagogerna har en matematisk 

medvetenhet (2014, s. 245–247).  

7.2.3. Barns spontana matematiska aktiviteter 

Charlie och Ellis är två pedagoger som berättar hur det kan se när barnen själva arbetar med 

matematik spontant. I Ellis grupp arbetar barnen mycket med en stor pusselmatta som har 

siffror och nummer mellan 1-100. Vid mattan arbetar de yngsta barnen tillsammans med de 

äldre och Ellis menar att de äldre barnen hjälper de yngre barnen att förstå talraden. Detta 

kan kopplas till begreppen urskilja och variation då barnen får erfara likheter och olikheter i 

pusselmattan (Wernberg, 2017, s. 204–205). Charlie upplever att barnen ofta och mycket 

arbetar med rumsuppfattning och berättar:   

  

[...] Rumsuppfattning tänker jag att det är jobbar ju egentligen barn jättemycket med för det är 

ofta liksom när dom är så små som dom provar vad som får plats i vad och att barnen själva 

provar att få plats i saker [...]. (Charlie)  

 

Charlies tankar kan kopplas till Bishops matematiska aktivitet om lokalisering som handlar 

om att barn lokaliserar sig själva i rummet (Helenius et. al, 2016, s. 19–20). Franzéns studie 

kan kopplas till att barnen själva arbetar matematiskt med kroppen. Franzén tolkar det som 

att barnet mäter bilen med sin egen kropp genom att hen går runt bilen och verkar jämföra 

(2015, s. 48–49).  

 

En av frågorna under intervjun handlar om hur barnen arbetar med matematik i vardagen/fria 

leken. Av svaren att döma tolkade jag det som att det enbart var två av pedagogerna som 

berättar hur de kan se när barnen själva arbete med matematik i vardagen. De andra 

pedagogerna pratar mer om hur de erbjuder olika material och aktiviteter under den fria 

leken. Det jag menar är att dessa två pedagoger kan se när barn gör matematik spontant 

själva och att pedagogen sedan går in och hjälper till, genom att exempelvis synliggöra 

matematiska begrepp. Pedagogerna i Franzéns studie framhåller att de har svårigheter att 

upptäcka när barn utforskar matematik vilket jag tolkar som att de andra respondenterna 

också kan ha svårt att se (2015, s. 52). 
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7.2.4. Pedagogers matematiska aktiviteter tillsammans med barnen 

Att räkna och skapa mönster 

Billie, Charlie och Kim berättar att de på samlingen under dagen räknar högt tillsammans 

med barnen, hur många barn som är på förskolan, hur många pedagoger som är där och hur 

många barn som är borta. Ellis talar om att de hela tiden räknar barnen tillsammans till 

exempel på utflykt för att se till att alla barn är med. Att räkna barnen på utflykt är även 

något som Billie tar upp att de gör tillsammans med barnen. Detta kan kopplas till den 

matematiska aktiviteten räkna som Bishop talar om. Genom räkning får barn erfara 

begreppsbildning och symbolisering (Helenius et. al, 2016, s. 23 och 140). Att räkna högt 

enligt talraden tillsammans med barnen är också något som pedagogerna i Björklund och 

Barendregts studie talar om (2016, s. 368–369). Kim berättar att hen brukar sitta med barnen 

i sandlådan och göra sandkakor och medan de gör kakorna räknar de tillsammans hur många 

de gjort och hur många det blir om de gör en till. Detta blir ännu ett sätt för barnen att erfara 

talordningen och koppla symboler till talen (Helenius et. al, 2016, s. 23 och 140).  

 

Pedagogen Kim beskriver hur de brukar arbeta med mönster i förskolan där hen arbetar: 

  

[...] Jo jag brukar ju också säga att typ i samlingen innan lunch så här nu kan alla som har 

randiga strumpor gå och sätta sig, nu kan alla som har prickigt på tröjan gå och sätta sig [...] 

(Kim) 

 

Här får Kim in hur barnen kan få en förståelse för mönster genom variation och urskiljning. 

Detta kan kopplas till variationsteorin där det talas om att barn behöver erfara likheter och 

olikheter. Pedagogen i denna aktivitet gör detta genom att synliggöra lärandeobjektet tydligt, 

genom att be barnen titta på sina kläder för att urskilja vems tur det är att gå till matbordet 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 95; Wernberg, 2017, s. 207). 

 

Att benämna lägesord 

Billie och Kim berättar att de pratar om lägesord tillsammans med barnen. Kim talar om att 

hen brukar prata om lägesord i vardagen där hen till exempel brukar fråga om dockan ska 

ligga under sängen eller lägga ett föremål på eller bredvid ett annat. Billie berättar att hen 

brukar använda sig av lägesord när det är mellanmål och säger:  

  

Vill du ha kalkon på mackan eller under mackan eller bredvid mackan? (Billie) 

 

I den här situationen kan vi se att pedagogen använder smörgåsen som ett lärandeobjekt och 

låter barnen erfara matematikbegreppen på och under (Björklund & Reis, 2015, s. 46–47; 

Wernberg, 2017, s. 204). Att låta barnen få vara delaktiga och få prova på själva gör det 

lättare för dem att förstå begreppen säger pedagogerna i Franzéns studie. Detta kan jag tolka 

att Billie och Kim också tänker på när de talar om lägesord med barnen i förskolan (2014, s. 

247–249).  
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Att belysa geometriska former 

Att belysa matematik vid måltiderna är något som pedagogerna framhåller som ett tillfälle 

att tala om matematik på olika sätt. Ellis berättar att det räknas köttbullar om det är det som 

serveras till maten medan Robin berättar att hen pratar om delar av och hela frukter vid 

fruktstunden och Kim uttrycker sig såhär: 

[...] men pratar om geometriska former till exempel att tallriken här som vi äter på den, den e 

en cirkel, titta glaset det är också en cirkel [...] (Kim) 

 

Vid den här måltidssituationen blir tallriken och glaset ett objekt för lärande där barnen kan 

erfara likheterna mellan objekten (Wernberg, 2017, s. 207). Kims sätt att synliggöra former 

för barnen i denna situation kan också kopplas till den matematiska aktiviteten som Bishop 

kallar design. Design handlar om att ge form till ett objekt och det tycker jag att Kim gör vid 

måltidssituationen när hen tillsammans med barnen benämner vad det är för form på tallriken 

och glaset (Helenius et. al, s. 21).  

 

[...] eller när vi håller på med frukten och sånt också att man försöker prata om hur man delar 

frukten. (Robin)  

 

När frukten delas som vid Robins fruktstund blir frukten lärandeobjekten och delarna av den 

kan kopplas till variationsteoretiska begreppen urskiljning och variation (Wernberg, 2017, 

s. 204–205). Elliot berättar om att de brukar låta barnen undersöka olika föremål när det talar 

om geometriska former och berättar: 

 

[...] Utforska föremål till exempelt typ bilen aaa men hur många cirklar finns det på en bil, ja 

men det kanske finns en ratt och de e fyra däck och så vidare [...] (Elliot)  

 

Dessa samtal med barnen som handlar om geometriska formerna kan också kopplas till den 

matematiska aktiviteten design.  Design handlar om att ge form till ett objekt. Här tolkar jag 

det som att formerna blir lärandeobjekt för Elliot (Helenius et. al, 2016, s. 21, 84 och 99).  

 

Att leka 

Kims lek är en vanligt förekommande aktivitet under samlingen i förskolan. Både Bille och 

Kim tar upp Kims lek som en bra aktivitet för barnen där Bille lyfter upp att det är bra 

minnesträning och Kim berättar att det är en bra aktivitet där barnen får öva på olika 

strategier. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson förklarar att det lättaste sättet för 

barn att lära sig se variation är att leka lekar där pedagogen gömmer föremål under en duk 

för att sedan plocka bort ett föremål och be barnen att berätta vad det är som saknas (2003, 

s. 95).  

 

Att mäta 

Det mäts och jämförs mycket i förskolan. Både Bille och Charlie drar paralleller till andra 

planerade undervisningssituationer där de brukar få in matematiken och berättar: 
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[...] så kan man måla med barnen ja men då pratar man ju om färger, liksom att dom är kanske 

olika storlekar på flaskor eller på tempera blocken eller man har olika tillgång till olika 

mängder färg. (Billie) 

 

[...] men man kan ju istället ha ett fokus kanske när man målar att man kanske räknar hur 

många penslar det är vilken storlek det är på penslarna, stora och små penslar. (Charlie) 

 

Billies och Charlies tankar om att föra in matematiken i en aktivitet där de målar med barnen 

tolkar jag som att de utgår från barnens intresse för mätning. Här får barnen tillsammans 

med pedagoger erfara begreppen ”stor” och ”liten” där pedagogens lärandeobjekt är 

begreppen ”stor” och ”liten”. I aktiviteten får pedagogerna syn på barnens lärande akt, vilket 

vill säga hur barnen tar sig an matematiska begrepp (Wernberg, 2017, s. 204–205, 207 och 

210). I likhet med pedagogerna i Björklunds studie kan jag se att Billie och Charlie är aktiva 

och deltagande i aktiviteten och visar barnen på likheter och olikheter på färg och penslar 

(2012, s. 220–221 och 225). Ellis och Kim nämner båda två att de har uppdragskort när de 

är ute i skogen med barnen. På korten kan det stå att barnen ska hämta en lång och en kort 

pinne, för att sedan jämföra pinnarna med varandra. Kim brukar också hjälpa barnen att mäta 

sina pinnar ute på gården genom att fråga vem som har den längsta eller den kortaste pinnen. 

Detta är också något jag kan koppla till Björklunds studie som är nämnd ovan att pedagogen 

är aktivt deltagande i barnens aktivitet (2012, s. 220–221 och 225).  

7.2.5. Det matematiska materialet och miljön i förskolan 

I verksamheterna där Billie, Elliot och Kim arbetar, jobbar de med att synliggöra talraden 

för barnen genom att ha den uppsatt på väggen. I Kims verksamhet har de även siffror 

hängandes ner från taket över bordet där de äter lunch vilket gör att barnen ofta under 

måltiden talar om siffrorna, Kim berättar: 

 

[...] vi har satt upp siffror i taket, i olika färger och då blir det också lätt att man sitter och pratar 

om [...] att man pratar om siffror, ja du är så många år och där är trean och du är tre år. (Kim) 

 

Både Kim och Elliot har talraden uppsatt i barnens höjd på förskolorna där de arbetar. Det 

är först siffran 1–10 och i Kims verksamhet pluttar under som på en tärning. Under pluttarna 

finns till exempel en nyckelpiga under ettan och två tomater under tvåan. I Elliots 

verksamhet arbetar de på samma sätt genom att ha siffrorna uppsatta på väggen och under 

dessa finns det burkar med små figurer. Under siffran ett är det en burk med en figur och så 

vidare. Björklund menar att miljön spelar en stor roll i förskolan och det är pedagogens 

ansvar över hur miljön utformas. Jag tycker att det pedagogerna här ovan talar om är ett 

tecken på att de är medvetna om vikten av att visa talraden på olika sätt genom urskiljning 

och variation (2012, s. 35; Wernberg, 2017, s. 204–205).  

 

Pedagogerna talar mycket om att materialet är viktigt att tänka på. I alla verksamheter där 

det intervjuade personerna arbetar finns det pussel, spel och klossar. Elliot och Kim lyfter 

upp Ipaden som ett bra redskap att använda när de arbetar med matematik men menar också 

på att det inte ska bli en lång stund eller istället för något annat. I Franzéns studie berättar 
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pedagogerna att det är viktigt att det skapas matematiska miljöer och att det finns material 

som, klossar, pussel och mycket mer (2015, s. 52).  

7.2.6. Sammanfattning 

Resultatet visar att pedagogerna i stor utsträckning inte enbart tycker att matematik handlar 

om plus och minus. Utan de uttrycker att det bland annat handlar om ordningen i livet och 

problemlösningar i vardagen. En av pedagogerna uttrycker matematik utifrån Bishops 

matematiska aktiviteter. Matematik för de yngsta barnen handlar i stor utsträckning om 

problemlösning i vardagen, att få erfara urskiljning och variation till exempel genom 

mätning där lång och kort pinne är vanligt förekommande.  

 

Det är av stor vikt att skapa en matematisk medvetenhet hos barnen och utmana barnen 

vidare utifrån sina kunskapsnivåer. För att kunna göra detta behövs en engagerad och 

närvarande pedagog. Alla sex pedagoger tycker att det är viktigt att belysa och synliggöra 

matematiska begrepp tillsammans med barnen, detta för att barnen ska få en förståelse för 

begreppen. Pedagogerna låter barnen erfara begreppen på olika sätt och vid olika situationer. 

Ett exempel är att barnen under måltiden kan få erfara de geometriska formerna på porslinet, 

eller lära sig lägesord vid mellanmålet. 

 

Pedagogerna menar också att materialet är viktigt, det handlar om att tänka på det 

matematiska i miljön som exempelvis talraden tillsammans med bilder på antal av ting och 

prickar med samma antal. Bilderna sitter i barnens höjd för att barnen ska ges möjlighet att 

utforska på egen hand och med varandra. 
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8. Diskussion och konklusion  

I det här kapitlet kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till inledning, 

bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Kapitlet avslutas med 

konklusionen där vi kortfattat beskriver det huvudsakliga resultatet samt ger förslag på 

fortsatt forskning. 

8.1. Diskussion 

Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse över hur pedagoger i förskolan arbetar 

och resonerar om matematikundervisning för de yngsta barnen.  Utifrån delstudiernas 

resultat kan vi se hur viktigt det är med en aktivt deltagande pedagog som räknar högt 

tillsammans med barnen och belyser begrepp som exempelvis lägesord. Det är även av stor 

vikt att barnen får prova på och göra flera gånger samt upptäcka matematiken med hjälp av 

kroppen. 

 

Barn får erfara räkning genom att pedagogerna varje dag i samlingen räknar högt 

tillsammans med barnen, hur många barn som är där och hur många som är borta. Räkna 

högt tillsammans är också något som görs på utflykt med barnen men även i sandlådan där 

det bland annat räknas antal sandkakor som görs tillsammans. I observationsstudien kan vi 

se i två av aktiviteterna att pedagoger räknar föremål tillsammans med barnen, och att räkna 

högt tillsammans med barnen är något som Björklund och Barendregt tar upp som vanligt 

förekommande i vardagen (2016, s. 368–369). Detta kan vi även koppla till den matematiska 

aktiviteten räkna som Bishop talar om, vilket gör det möjligt för barnen att utforska 

begreppsbildning och symbolisering. Vidare kan vi även säga att det kan kopplas till 

förskolans läroplan där det står att barn ska få förutsättning att utveckla en förståelse för 

mängder, antal och tal (Helenius et. al, 2016, s. 23 och 140; 2018, s. 14).  

 

Barnen får erfara nya begrepp genom att pedagogerna belyser dessa genom upprepningar 

men även i samband med föremål för att barnen ska kunna koppla samman begreppet med 

föremålet. I observationsstudien kan vi se detta när pedagogerna upprepar att de ska placera 

föremålet framför ett annat föremål. I likhet med observationsstudien talar även pedagogerna 

i intervjustudien om att de belyser lägesorden och motsatsord som lång och kort. Som 

presenterats ovan kan vi även se i Björklunds studie att barn ofta erfar begrepp i förhållande 

till ett föremål (2007, s. 8 och 77). Alla sex pedagoger som intervjuades uttrycker att det är 

viktigt att prata, diskutera och resonera kring matematik och benämna matematiska begrepp 

för och tillsammans med barnen. En av pedagogerna som intervjuas talar om att sätta på sig 

sina ”matematikglasögon” när de observerar vad barnen gör och intresserar sig för. 

Pedagogerna i Franzéns studie talar också om vikten av att ha en matematisk medvetenhet 

som pedagog (2014, s. 245–247). Detta är något som vi kan koppla till de tre strävansmål i 

läroplanen där det står att barnen ska få möjligheter att resonera kring matematiska begrepp 

samt få undersöka och använda matematiska begrepp (2018, s. 14).  
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I Björklunds studie påvisas vikten av en aktivt deltagande pedagog, genom deltagande 

pedagoger ges barnen en större möjlighet till att utmanas (2016, s. 405 och 410–414). 

Pedagogerna som intervjuats menar att det är av stor vikt att vara en aktiv och deltagande 

pedagog för att väcka barnens tankar och intressen och för att synliggöra det som barnen 

erfar. Detta kan vi även se i observationsstudien där pedagogerna ser barnen, pedagogerna 

byter fokus från att para ihop till att räkna till att para ihop igen då pedagogen 

uppmärksammat ett barns försök till att räkna djurets fötter. Genom att pedagogen 

uppmärksammar barnets försök till att räkna får lärandeobjektet ett ökat fokus då det är något 

som barnet är intresserad av att utveckla.  

 

När barnen får göra aktiviteter som Kims lek eller när barnen i observation två parar ihop 

Babblarna med rätt färg erfar barnen variation. Barnen tar sig an detta genom lärandets akt 

där barnen ges möjlighet att resonera och diskutera sina val. När barnen erfar olikheter vilket 

de gör i dessa två aktiviteter lär barnen sig urskiljning. Barnen kan se en variation till 

exempel Babblarnas olika färger. Babblarnas färger gör det lättare för barnen att para ihop 

en Babblare med rätt flaska. Det är samma med Kims lek där pedagogen väljer ut olika 

objekt att gömma under en duk och sedan tar bort ett av objekten. Det kan till exempel vara 

olika former och då får barnen erfara variation genom att se de olika formerna (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003, s. 20–21 och 205; Wernberg, 2017, s. 204–205).  

 

Vi kan även se betydelsen av att barnen använder kroppen i deras utforskande, det kan vi se 

både i intervjustudien men även i observationsstudien. I intervjustudien kan vi se att en 

pedagog tar upp att barnen använder kroppen för att se om de får plats i ett föremål, de 

använder kroppen för att erfara. Även i observationsstudien används kroppen framförallt 

händerna, de greppar spaden och fyller formen med sand och måste sedan se eller känna när 

det räcker med sand. Detta är även något som tas upp i flera av Franzéns studier att barnen 

erfar matematik med kroppen som verktyg. Franzén tar även upp anledningen till varför 

yngre barn erfar främst med kroppen, anledningen till detta är att de inte har så mycket att 

relatera till om de enbart får saker berättade. Yngre barn måste få prova med kroppen, de 

måste få känna på saker för att få en känsla av hur just det materialet känns, som Franzéns 

exempel de måste få göra stora snöbollar för att få en vetskap om hur en stor snöboll känns 

(2015, s. 51–52; 2014, s. 245–249). Genom att barnen använder kroppen kan de lära sig 

urskilja olikheter och likheter, barnen utvecklar sin egen matematiska förmåga när de lär sig 

urskilja variationer hos olika objekt (Wernberg, 2017, s. 207 och 210). I läroplanen står det 

att förskolan ska se till att alla barn ges förutsättningar att undersöka och prova flera 

lösningar inom matematik. I och med detta behöver barnen få använda sina kroppar när det 

utforskar matematiska begrepp, vilket vi också kan se i våra delstudier. I delstudie 1 får vi 

se när barnen erfar matematik med kroppen och i delstudie två berättar respondenterna om 

barns matematiserande med kroppen (Lpfö 18, 2018, s. 14).  
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8.2. Konklusion 

Studiens resultat visar vikten av en aktivt deltagande pedagog som belyser matematiska 

begrepp för och tillsammans med barnen. Pedagogerna ska även se till att koppla samman 

begreppen med föremål för att tydliggöra för barnen. Utifrån resultatet kan vi även se vikten 

av att låta yngre barn få erfara matematik med kroppen. Slutligen visar resultatet att 

pedagoger räknar högt och tillsammans med barnen. Detta i planerade aktiviteter samlingar, 

utflykter och andra spontana aktiviteter. Talraden är en vanligt förekommande 

inredningsdetalj på förskolorna där siffrorna 1–10 ofta syns tillsammans med lika många 

föremål som siffran visar.  

Vidare forskning kring ämnet som skulle kunna vara att jämföra barnskötares syn och 

förskollärares syn på matematik med yngre barn. Det skulle också vara intressant att jämföra 

olika synsätt på hur pedagoger arbetar med matematik utifrån när de gick sin pedagogiska 

utbildning.  
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10. Bilagor 

10.1. Observationsschema 

 Datum? 

 Tidpunkt på dagen? Längd på undervisningstillfället? 

 Typ av aktivitet? 

 Hur sker introduktion av aktiviteten? 

 Hur ser miljön ut? 

 Material?  

 Antal barn? 

 Vad gör pedagogen i aktiviteten? Vilken roll har pedagogen? 

 Vad gör barnen i aktiviteten? Vilken roll har barnen? 

 

 

  



 

46 

 

10.2. Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

 Ålder?  

 Vilken är din yrkestitel?  

 Här länge har du jobbat i yrket? 

Matematik i förskolan 

 Vad är matematik för dig? 

 Vad är matematik för yngre barn enligt dig?  

 Hur planerar ni undervisning i matematik för de yngre barnen? 

 Hur arbetar ni med matematik i vardagen/fria leken?  
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10.3. Informationsbrev intervju 

Informationsbrev om en studie av matematik i förskolan 

 

Hej, vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och 

har precis påbörjat vårt självständiga arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier på Uppsala universitet. 

 

Vår studie syftar till att skapa en djupare förståelse för matematikundervisning för de yngsta 

barnen, 1–3 åringarna, i förskolan. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig vid ett tillfälle. Intervjun 

kommer att begränsas till att pågå i cirka 30–60 minuter. Vi kommer att använda en 

mobiltelefon eller Ipad för att spela in ljud men även papper och penna för att kunna anteckna 

stödord under intervjun.   

 

Datainsamlingen kommer att ske under oktobermånad. Det insamlade materialet kommer att 

analyseras och transkriberas under novembermånad. Materialet kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. 

I redovisningar av studien kommer all personlig information vara anonymt.  

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter 

genomförandet av datainsamlingen. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni är positiva till deltagande undertecknar ni den medföljande blanketten och lämnar den 

vid intervjutillfället. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta 

oss eller vår handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Gabriella Gejard, e-post: XXXX 

  

Linnéa Forsberg e-post: XXXX 

 

Sara Leino, e-post: XXXX 

 

Uppsala den 2020-10-08 
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10.4. Informationsbrev observation 

Informationsbrev om en studie av matematik i förskolan 

 

Hej, vi är två förskollärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och 

har precis påbörjat vårt självständiga arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier på Uppsala universitet. 

 

Vår studie syftar till att skapa en djupare förståelse för matematikundervisning för de yngsta 

barnen, 1–3 åringarna, i förskolan. 

 

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att observera verksamheten. Observationen 

kommer att ske under två till tre förmiddagar. Under observationen kommer papper och 

penna att används för anteckningar.   

 

Observationerna kommer att ske under oktobermånad. Det insamlade materialet kommer att 

analyseras under novembermånad. Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar 

av studien kommer all personlig information vara anonymt.  

 

Deltagande i denna studie är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter 

genomförandet av datainsamlingen. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare 

innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Studiens handledare: Gabriella Gejard, e-post: XXXX 

  

Linnéa Forsberg e-post: XXXX 

 

Sara Leino, e-post: XXXX 

 

Uppsala den 2020-10-08 
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10.5. Medgivandeblankett 

Medgivandeblankett till pedagoger på förskola 

 

Medgivande till deltagande i en studie 

 

Studien kommer att handla om matematik i förskolan och kommer att utföras inom ramen 

för ett självständigt arbete. Studien utförs av Linnéa Forsberg och Sara Leino som går sista 

terminen på förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

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

 

Jag har tagit del av informationen om studien och jag är införstådd med att jag kommer att 

intervjuas samt att utsagor som jag givit kommer att analyseras. 

 

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 min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av båda parterna.  

 

 

 

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

Intervjupersonens namn:  

 

 

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

Ort och datum    

 

 

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

Underskrift   
 


