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This licentiate thesis examines mathematical activities in a preschool. More precisely, the aim 
is to create knowledge of how mathematical activities emerge and are constructed in chil-
dren’s interactions with each other and with their teachers.  

The empirical material consists of video recordings and field notes collected through partic-
ipant observations during a six-month period in two preschool units for children 3-5 years old. 
Theoretically the study is based on an ethnomethodological (EM) and conversation analytic 
(CA) perspective. Video recordings were analyzed using conversation analytic methods, 
involving a close and detailed analysis of the participants’ actions, consisting of verbal as well 
as embodied and material resources in situated mathematical activities. Through the use of an 
EM and CA perspective this study contributes with new theoretical and methodological ap-
proaches to research on mathematical activities in preschools. In the close analysis of chil-
dren’s actions in interaction, an active child with ideas, interests, and commitment emerges, a 
child who uses a variety of communicative resources when participating in mathematical 
activities. Whether it is the children or the teachers who initiate the activity the children are 
actively involved in the construction of the mathematical content.  

Geometric shapes and concepts as well as different aspects of children’s number sense are a 
couple of the mathematical topics covered in the study. In the activities the children display 
knowledge of math verbally as well as with their bodies, something that is analyzed by using 
the concept of epistemic stance. The preschool teachers sometimes used occasions when 
children display specific knowledge as an educational resource for other children’s learning. 
The study also shows that children as well as their teachers follow each other’s initiatives in 
the activities. This means that children change and enlarge the mathematical content within 
the activities and that the teachers follow the children’s initiative. Through this reciprocity the 
mathematical content of the activity is maintained. 
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Tack 

När jag nu börjar summera min licentiandtid upptäcker jag att det varit 
många inblandande i projektet ”att göra ett uppsatsarbete”. De är just Er alla 
som jag nu kommer att passa på att uppmärksamma! Några har funnits med 
mig under hela projektet medan andra gjort punktinsatser och då främst i 
form av manusläsning i olika skeenden.  

Det kom en epost knappt ett år efter det att jag avslutat fältarbetet från 
några av pedagogerna på förskolan Cirkeln. I eposten undrade pedagogerna 
hur det gick med uppsatsen samtidigt som de ville berätta att geometriska 
former var något som fortfarande engagerade barnen mycket. Bifogat epos-
ten fanns en dokumentation som visade olika geometriska figurer i form av 
”gummor och gubbar” som några barn ritat och klippt ut. Denna epost inspi-
rerade ytterligare och därför vill jag börja med att tacka just ER. Tack ALLA 
barn och pedagoger på Cirkelns förskola, för att Ni så frikostigt delat med er 
av er förskolevardag, utan er hade den här uppsatsen inte varit möjlig.  

Ett stort tack riktar jag även till min chef Marita Andersson som tog emot 
mig på sin arbetsplats när jag plötsligt stod utan stöttande arbetsgivare, vilket 
var en förutsättning för att få börja på forskarskolan. På bara några dagar 
hade jag inte bara ett nytt arbete utan två. Marita utan dig hade forskarskolan 
över huvud taget inte varit tänkbar. Under de dryga två och halvt år som nu 
gått sedan starten av forskarskolan har jag diskuterat matematiska aktiviteter, 
metoder och teorier med min tålmodiga, inlyssnande och kloka kollega Mar-
gareta Lakén. Tack för att du alltid orkat lyssna och för alla uppmuntrande 
ord, det har varit ovärderligt att få dela fredagarna med dig.  

Professor Caroline Liberg min huvudhandledare, det finns egentligen inte 
ord för hur tacksam jag är över att just du blev min handledare. Med veten-
skaplig skicklighet och med breda kunskaper har du lotsat mig fram då jag 
steg för steg försökt förstå den akademiska världen. Efter varje handled-
ningsmöte har jag alltid lämnat ditt kontor eller caféet i stan med huvudet 
högt och med ny inspiration och nya insikter i bagaget. Tusen tack för allt 
Caroline! Biträdande lektor och min biträdande handledare Helen Melander, 
jag tror inte att det finns en noggrannare läsare, inget har slunkit förbi ditt 
tränade öga för grammatiska regler, avstavningar eller för borttappade ord 
och bokstäver. Det är också du som inspirerat teoretiskt och dina texter om 
”kunskap i interaktion” gav mig den välbehövliga riktning i uppsatsen som 
jag till en början letade efter. Tusen tack till dig också Helen. Ett Tack riktas 
också till CLIP och interaktionsanalysgruppens alla medlemmar på Uppsala 



 

universitet för stöd och hjälp vid analyser från de första trevande videosnut-
tarna till kommentarer på mer färdiga texter.   

Andra läsare som också är förtjänt av ett varmt tack är doktorand Lovisa 
Gustafsson och universitetslektor Anna Palmer, båda från Stockholms uni-
versitet som läste och kommenterade mitt manus på seminariet i Tällberg. 
Professor Karin Aronsson, också från Stockholms universitet, som med stor 
noggrannhet läste mitt 90 % manus och gav värdefulla kommentarer i slutfa-
sen av arbetet. Tack för det Karin. Att förstå matematik är inte alldeles en-
kelt, inte ens på förskolenivå, ett stort varmt tack för din hjälp med det arbe-
tet i slutskedet av uppsatsskrivandet universitetslektor Johan Prytz på Upp-
sala universitet.    

Yrkesmässigt är det här med att skriva uppsats det roligaste, mest intres-
santa, utvecklande men också det mest utmanande och svåra jag gjort. Jag 
påbörjade min vetenskapliga bana sent i livet, och när jag nu strax sätter 
punkt för den här uppsatsen har jag sedan år 2006 läst till förskollärare, läst 
på D-nivå samt ingått som doktorand i forskarskolan ULL (Utforskande 
lärprocesser och literacy). Vi är med mig totalt 10 förskollärare som fick 
chansen att gå denna forskarskola och alla Ni deltagare har gjort denna resa 
helt fantastisk. Licentiatvardagen har jag delat med min kära doktorandkol-
lega Tina Walldén Hillström utan dig hade den här resan inte varit den-
samma. Vi har stött och blött allt som rör resan och projektet ”att skriva upp-
sats” tillsammans, vi har tillbringat tid på hotell och konferensanläggningar 
och ätit många luncher och middagar ihop och diskuterat och pratat och kon-
fererat och… framförallt haft det jätteroligt! Tina, jag ser fram emot ett fort-
satt samarbete med dig på ett eller annat sätt i framtiden! 

Till dem som står mig närmast och allra kärast, min man och mina barn, 
och som varit delaktiga under hela den 8 år långa resan, till Er vill jag bara 
säga TACK för att ni orkat och stått ut med en ibland väldigt ofokuserad 
mamma och maka. Ni är bäst!  

 
Vallentuna i oktober 2014 
 
 
Gabriella Gejard 
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Kapitel 1 Introduktion och syfte 

Anna och Elias1 båda 5 år, befinner sig i bygg- och konstruktionshörnan i ett 
utrymme på den ena av förskoleavdelningarna på förskolan Cirkeln2. Barnen 
bygger med ett konstruktionsmaterial kallat Geomag. Geomag är magnetiska 
stavar som stålklot kan fästas på alternativt kan stavarna fästas i varandra 
(vilket Anna gör i exemplet). Följande samspel mellan barnet Anna och pe-
dagogen Lisa observerades i aktiviteten: 
 
1 Anna ((plockar upp en stav åt gången ur en låda och fäster 

dem i varandra, räknar högt)) en två tre fyra (.) nu 
har jag fyra ((skrattar)) 
(6.0) 
vet du va de här e ((håller upp staven framför kame-
ran och Lisa)) 
 

 
 

2 LISA nää: 
3 Anna fyra: ((lägger tillbaka staven på bordet)) (3.0) 
4 LISA  °fyra stycken° 
5 Anna ja kan göra matte å minus å plus 
 
Den här licentiatuppsatsen grundas i ett intresse för kunskapsområdet mate-
matik och hur den kan te sig i förskolan. Närmare bestämt undersöks barns 
och pedagogers deltagande i formandet av ett matematiskt innehåll i vardag-
liga aktiviteter i en förskolepraktik. I barnens egna aktiviteter i vardagen kan 
matematik som område bli iakttagbart, precis som i exemplet med Anna. 
Pedagoger kan problematisera, utmana och utvidga utifrån barnens egna 
initiativ men också ”göra” matematik tillsammans med barnen i form av 
aktiviteter och lekar inom exempelvis ett temaarbete. Det är även dessa två 

                                                
1 Samtliga namn på barn och pedagoger är fiktiva genomgående i uppsatsen. 
2 Påhittat namn på förskoleavdelningen. 
2 Påhittat namn på förskoleavdelningen. 
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ingångar till matematiska aktiviteter som den här uppsatsen kommer att utgå 
från. Titeln på uppsatsen är densamma som Annas yttrande ”ja kan göra 
matte å minus å plus”. Anledningen till det valet är att det visar på ”göran-
det” som väsentligt i formandet av matematiska aktiviteter, något som också 
anses grundläggande inom etnometodologiska och samtalsanalytiska per-
spektiv och i vilka studien tar sin utgångspunkt. Anna och Elias aktiviteter 
och ”görande” med konstruktionsmaterialet Geomag finns även att läsa om i 
kapitel 5.  

Matematik har som innehållsligt område fått en mer framträdande roll i 
förskolan i och med att förskolans läroplan reviderades 2010 (Skolverket, 
2010)3. Till exempel har målen att sträva mot inom det matematiska området 
utökats från två mål4 till att numera innehålla fyra mål. Målen i den revide-
rade läroplanen menar att förskolan ska sträva efter att varje barn: 1) ”ut-
vecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 
och förändring 2) utvecklar sin förmåga att använda matematik för att under-
söka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problem-
ställningar 3) utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 
använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp samt 4) utveck-
lar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” (Skolverket, 
2010, s. 10) 

 Hur pedagoger ska organisera för lärande i förhållande till målen är dock 
inte beskrivna eller förklarade i läroplanen. I regeringsförslaget (Utbild-
ningsdepartementet, 2010) menar man att ”förskolans potential att stimulera 
barns naturliga lust att lära har inte utnyttjats fullt ut” (s. 4) och att ”försko-
lan bör i högre utsträckning ge tidig pedagogisk stimulans för barns språk-
liga och matematiska utveckling” (s. 4). Det innebär att man från regeringens 
sida anser att förskolan har en större kapacitet än vad som tidigare visats i att 
bland annat stimulera barns matematiska utveckling. Att matematik skulle 
vara ett av de förstärkta och förtydligade målområdena i läroplanen är 
kanske inte särskilt överraskande, bland annat med tanke på svenska elevers 
försämrade resultat i de internationella studierna TIMSS (Trends In Interna-
tional Mathematics and Science Study) och PISA (Programme for Interna-
tional Student Assessment). Resultat från TIMSS undersökningar visar bland 
annat att svenska elever presterar under genomsnittet i matematik i såväl 
årskurs 4 som i årskurs 8 i jämförelse med andra EU och OECD länder. Sär-
skilt oroväckande menar man att resultaten i årskurs 8 är där 11 % av elever-
na inte når upp till den grundläggande kunskapsnivån, i jämförelse med år 

                                                
3 Började användas den 1 juli 2011. 
4 I läroplanen som kom 1998 (Lpfö 98) formulerades målen enligt följande: ”Förskolan ska 
sträva efter att varje barn: 1) utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 
meningsfulla sammanhang och 2) utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i 
begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Utbild-
ningsdepartementet, 2010, s. 10). 



 3 

1995 är det nära en tredubbel ökning av elever som inte når den elementära 
nivån (Skolverket, 2012a). Då studiernas (TIMSS och PISA) syfte även är 
att förse politiker med underlag för utvärdering är det som sagt föga förvå-
nande att just matematik var ett av de områden som förstärktes i förskolan 
och skolans läroplaner. 

Licentiatuppsatsen tar sin utgångspunkt i och skrivs inom det didaktiska 
kunskapsfältet. Angående begreppet didaktik finns lite olika formuleringar, 
men gemensamt för dem är att undervisning och lärande i samspel står i 
fokus för studiet. Forskning inom didaktikämnet behandlar således frågor 
om utbildning och om innehåll i undervisning (Imsen, 1999). Undervisning 
är dock ett begrepp som inte normalt används i förskolan, men utifrån ”nya” 
skollagens5 (1 kap. 3§) skrivningar bedriver även förskollärare numera 
undervisning. En anledning till att undervisningsbegreppet möter motstånd 
inom förskolan kan ha att göra med att begreppet förknippas med skolan och 
med vuxenstyrd förmedlingsmetodik eller så kallad katederundervisning, det 
vill säga att det finns en idé om en lärare som lär ut och en elev som lär in 
(Ahlberg, 2000). Begreppet undervisning syftar dock inte till att förändra 
arbetssättet6 i förskolan utan skall ges en vidare tolkning i förskolan står att 
läsa i propositionen (prop. 2009/10:165, s. 217f.).  

Studier inom didaktisk forskning rör hur innehåll skapas genom samspelet 
mellan undervisning och lärande på tre olika nivåer: institutionell, interper-
sonlig och intrapersonlig nivå (Almqvist m.fl., 2008). Forskning på institut-
ionell nivå rör olika typer av institutionella ramar för undervisning-
en/lärandet som bland annat ekonomi, personal och pedagogisk inriktning 
och styrdokument. Men även läromedel och prov är på den här nivån vanliga 
undersökningsobjekt. På interpersonlig nivå studeras själva undervisnings-
praktikerna, i skolan är exempelvis klassrumsstudier vanliga på den här ni-
vån. För innevarande studie handlar den interpersonliga nivån om vilken typ 
av matematiska aktiviteter som barnen ingår i samt vilket innehåll som for-
mas i dessa aktiviteter. Den tredje och sista nivån, den intrapersonliga, be-
handlar studier där enskilda individer och deras lärande ”studeras” i under-
visningspraktikerna, inte sällan sker dessa med hjälp av intervjuer.  

Mot bakgrund av ett ökat fokus på matematik som område i förskolan (i 
och med en revidering av ämnet i förskolans läroplan) och skolelevers ma-
tematikresultat grundas mitt intresse för frågor om hur matematik görs gäl-
lande i förskolans praktik. Tidigare forskning inom svensk matematikdidak-
tisk förskoleforskning fokuserar inte specifikt interaktionens betydelse för 
den matematik som görs, även om flera forskare betonar att interaktionen 
mellan barn och mellan barn och pedagoger har betydelse för barns fram-
växande matematiska lärande (t.ex. Björklund, 2008, 2010; Carruthers & 

                                                
5 Ny skollag togs i bruk 2010. Förskolan blir en egen skolform. 
6 I läroplanen (Skolverket, 2010) står att läsa att barnens lärande kan bli sammanhängande och 
mångsidigt om ett tematiskt arbetssätt används.  
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Worthington, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). I den här 
studien är det just interaktionen mellan deltagarna i olika matematiska akti-
viteter som studeras, interaktionen studeras på mikronivå och ett deltagar-
perspektiv eftersträvas. Intresset riktas alltså mot den mening och det inne-
håll som blir synligt genom interaktionen mellan deltagarna i deras aktivite-
ter och handlingar (t.ex. Tholander & Thunqvist Cekaite, 2009). Aldrig tidi-
gare har heller ambitionen för barns lärande varit så hög som nu (ny skollag 
och reviderad läroplan). Den här studien, som utgår från ett etnometodolo-
giskt och samtalsanalytiskt perspektiv, har som utgångspunkt att se lärande 
som förändrat deltagande i situerade praktiker (t.ex. Goodwin & Goodwin, 
2004; Melander, 2009; Melander & Sahlström, 2010; Rogoff, 1995; Sfard, 
1998).  

Syfte och frågeställningar 
Mot bakgrund av ovanstående är studiens syfte att skapa kunskap om hur 
matematiska aktiviteter formas genom barnens interaktion med varandra och 
med pedagogerna genom att utforska barns och pedagogers deltagande i 
olika aktiviteter i en förskolepraktik. För att undersöka detta har tre fråge-
ställningar formulerats: 
 

1. Vilka förutsättningar för matematiska aktiviteter finns i förskolans 
miljöer? 

2. Hur organiseras deltagandet interaktionellt i aktiviteter i förskolan 
där matematik formas och vilka verbala, icke verbala och materiella 
resurser används i deltagandet?  

3. Vilka typer av matematiska aktiviteter formas i förskolan?   

Uppsatsens struktur 
I inledningen till uppsatsen har motivet för studien och dess syfte och fråge-
ställningar skildrats. I detta kapitel har också några av studiens centrala be-
grepp introducerats. I nästa kapitel, kapitel 2, refereras den tidigare forskning 
som föreliggande studie baseras på, dels presenteras matematikdidaktisk 
förskoleforskning dels interaktionsanalytiskforskning. I samma kapitel pre-
senteras de teoretiska perspektiv som utgör grunden för uppsatsen, ett etno-
metodologiskt och ett samtalsanalytiskt perspektiv där centrala begrepp för 
studien förklaras. I kapitel 3 presenteras de metodologiska ställningstagan-
den som gjorts under forskningsprocessen. De därpå tre följande kapitel, 4, 5 
och 6, behandlar alla resultatet av föreliggande studie. Resultatkapitlen ska 
ses som att de bygger på varandra där kapitel 4 ger en beskrivning av de 
förutsättningar för matematik som blir synlig i miljöerna. I kapitel 5 diskute-
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ras sedan aktiviteterna och den matematik som formas på de studerade för-
skoleavdelningarna närmare. Analysen omfattar även hur deltagarna i inter-
aktion samtidigt använder sig av tal, kropp och materialitet. Det sista resul-
tatkapitlet, kapitel 6, fördjupar analysen ytterligare, i en specifik aktivitet 
med ett innehåll om geometriska former och begrepp ordnad av pedagogerna 
inom ett temaarbete. De matematiska aktiviteterna studeras bland annat ge-
nom att i analysen fokusera barnens uppvisade kunnande, epistemiska posit-
ioneringar, och hur detta görs i interaktionen mellan deltagarna. Uppsatsen 
avslutas med att en diskussion förs angående resultaten, kapitel 7. 
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Kapitel 2 Tidigare forskning och teoretisk 
förankring 

Den här licentiatuppsatsen rör sig mellan två olika forskningsfält å ena sidan 
förskoledidaktisk forskning med inriktning mot matematik och å andra sidan 
interaktionsforskning. Det innebär att de två olika forskningsfälten under-
stödjer de olika ingångarna till den här studiens forskningsmaterial varav den 
forskning som lyfts angående matematik stödjer de didaktiska ingångarna 
och bidrar alltså till det matematiskt innehållsliga i uppsatsen. I interaktions-
forskningen är det organiseringen av interaktion i situerade aktiviteter som är 
i fokus. I den här forskningsöversikten är målet att ge en inblick i samt redo-
göra för den forskning som anses relevant för föreliggande studie utan an-
språk på att vara heltäckande inom dessa båda respektive områden. Det 
första inledande avsnittet behandlar matematikforskningen utifrån förskolans 
perspektiv och utifrån olika teoretiska perspektiv. Nästkommande avsnitt 
behandlar studiens teoretiska perspektiv (etnometodologi och samtalsanalys) 
och centrala begrepp. 

Studier om yngre barn och matematik 
Barn och matematik är ett stort forskningsfält, vilket innebär att ett urval 
behöver göras (för en mer internationell översikt se Nunes, Bryant & Wat-
son, 2007). Två avstamp görs, dels fokuseras yngre förskolebarn (1-6 år) 
dels fokuseras framförallt forskning hämtad från det nordiska fältet. Längre 
fram i översikten redogörs för ett mindre antal relevanta studier genomförda 
utanför Norden. Camilla Björklund (2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013a, 
2013b, 2013c) har gjort och gör fortfarande stora avtryck i den nordiska 
matematikdidaktiska förskoleforskningen. Det är något som kommer att 
uppmärksammas även i den här forskningsöversikten. I studier från såväl 
finländsk som svensk förskolepedagogiskt arbete lyfter Björklund fram såväl 
barninitierade aktiviteter som mer pedagoginitierade situationer för barns 
möjligheter att erövra matematiska kompetenser och färdigheter.  

Gemensamt för alla olika studier (såväl matematik- som interaktions-
forskningen) i den här översikten är att forskaren/forskarna använt videoin-
spelningar (ibland kombinerat med intervjuer och/eller samtal) som in-
samlingsmetod i sina respektive studier. 
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Matematik utifrån variationsteoretiska perspektiv 
Inom matematikdidaktisk förskoleforskning i Norden har variationsteori fått 
en framträdande roll då allt fler forskare använder perspektivet i sin forsk-
ning (t.ex. Björklund, 2007; Bäckman & Attorps, 2012; Pramling Samuels-
son & Doverborg, 2011; Reis, 2011). Variationsteori vilar på det fenomeno-
grafiska perspektivet och har främst studerat undervisningssituationer (Mar-
ton, 1981; Reis, 2011). Variationsteori är en teori om lärande och ett grund-
antagande är att i varje lärandesituation skapas ett lärandets objekt. 
Lärandeobjektet är sedan möjligt för barnet att förstå, uppfatta eller erfara. I 
teorin finns tre centrala begrepp; urskiljning, simultanitet och variation 
(Reis, 2011). Reis förklarar ”för att erfara och urskilja en företeelse eller ett 
fenomen på ett specifikt sätt måste man ha urskiljt [sic] en variation av fe-
nomenet” (s. 27). Det vill säga för att kunna urskilja en viss aspekt av ”nå-
got” måste denna aspekt variera. Aspekter som ses som ”potentiellt kritiska” 
(ibid. s. 29) eftersom varje individ urskiljer på sitt unika sätt.  

Studier av främst de yngsta barnen7 (1-3 åringarna) har visat att det finns 
goda möjligheter att utveckla matematiska aspekter och kunnande i barnens 
egeninitierade aktiviteter och sysselsättningar i förskolan (t.ex. Björklund, 
2007; Reis, 2011). Då intresset i föreliggande studie bland annat är att stu-
dera matematiska aktiviteter är därför de nedan presenterade studierna rele-
vanta. Björklund (2007) har ett tydligt barnperspektiv som utgångspunkt i 
sin avhandling som handlar om vad barn lär och hur barn gestaltar sitt lä-
rande samt hur de sedan använder erfarenheterna i sin vardag. Björklund 
visar bland annat att barnen använder matematik som redskap för problem-
lösning och för att tala om sin omvärld. Ytterligare en aspekt i avhandlingen 
handlar om hur barnen erfar och urskiljer relationer mellan begrepp samt 
mellan delar och helheter. I processen utgår barnet från sina tidigare erfaren-
heter eller konkreta föremål. Detta kallar Björklund hållpunkter för lärande. I 
ett annat av sina arbeten synliggör Björklund (2013a) den matematik som 
kan finnas i barnens vardag och de möjligheter till matematiskt lärande som 
de aktiviteterna kan bidra med. Förutom ett variationsteoretiskt perspektiv 
diskuteras och används även LeFevre m.fl. (2010, i Björklund, 2013a) 
grundläggande idé om kognitiva förmågor i analysen. Björklund menar att 
vissa generella förmågor kan urskiljas hos barn som ”lägger grund för ett 
mera utvecklat matematiskt resonemang där representationer, principer och 
regler får begreppslig mening” (s. 4). De här förmågorna, som också sam-
verkar med varandra är numeriska, språkliga, och spatiala förmågor. För-
mågorna bidrar till en vidgad förståelse för hur komplex matematiklärandet 
är menar Björklund. I ett av exemplen visas hur två barn kommunicerar lä-
gen och riktning i rummet med kroppsliga gestaltningar, det vill säga kom-
munikationen sker icke verbalt mellan barnen. Detta kopplas till den spatiala 

                                                
7 Även kallad toddlare i ett flertal av studierna. 
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förmågan utifrån LeFevre m.fl. (2010, i Björklund, 2013a). Att barnen har en 
gemensam hållpunkt som utgångspunkt i kommunikationen är avgörande. 
Björklund visar alltså i artikeln att småbarn (1-3 åringar) resonerar matema-
tiskt, även om det sker ”ordlöst”. Utmaningen är att urskilja den kompetens 
som småbarn förfogar över och som barnen visar upp med icke verbala ut-
tryck.  

I artikeln Broadening the horizon: toddlers’ strategies for learning under-
söker Björklund (2010), med fokus på barns initiativ, hur 1-3 åringarna för-
står matematiska begrepp och principer. Detta är något som hon menar kan 
observeras i ”peer-to-peer interaction and communication” (s. 76). Resultatet 
från studien visar att ett gemensamt fokus förefaller avgörande för att barn 
ska utveckla förståelse av begrepp och principer när flera aspekter av ett och 
samma fenomen uttrycks och synliggörs i interaktion (se även Björklund, 
2013). Det innebär att begrepp och mening utvidgas när barn samspelar och 
kommunicerar med andra barn (och med pedagoger). Bland flera exempel 
lyfts ett fram som handlar om två barn som samspelar med varandra i en 
problemlösande aktivitet, såsom att bygga ett pussel. Analysen visar hur det 
ena barnet fokuserar på pusselbitarnas form medan det andra barnet har sitt 
fokus på pusslets motiv. Genom kommunikationen blir barnen medvetna om 
varandras olika ingångar. I resultatet framgår alltså att barnen kan tänka på 
och beakta mer än en aspekt åt gången och i detta arbete är interaktionen 
mellan barnen avgörande. 

I Björklund (2008) betonas betydelsen av interaktionen mellan barn och 
mellan barn och pedagoger för barns möjligheter att lära grundläggande 
aspekter av matematik. De episoder som valdes för närmare analys karakte-
riserades av de intressen för matematiska fenomen som barnen visade upp i 
sina aktiviteter såsom exempelvis begrepp som beskriver dimensioner av 
proportioner, lägen, utsträckning eller taluppfattning. Björklund menar att 
små barn (1-3 år) i interaktion och i kommunikation med andra ”strive to 
make their own understanding of a concept” (s. 88). Som ett exempel på det 
får vi följa två barn, ungefär tre år gamla, som samtalar om mängden corn-
flakes de har på sina tallrikar. Barnen uttrycker ”mängdbegreppen” på föl-
jande vis: ”du har lite, jag har mycket” och ”senare vill jag ha mycket – så 
här mycket” samtidigt som barnet håller upp fem fingrar. På samma gång 
som ett barn uttrycker sin förståelse av ett begrepp möter barnet även andra 
barns sätt att uttrycka och förstå innebörden av ett särskilt begrepp. Det är 
just den variationen som är det kritiska villkoret för barns begreppslärande 
menar Björklund. För att innebörden av ett särskilt matematiskt begrepp ska 
förstås behöver barnet också möta begreppet i många olika sammanhang. 
Förståelsen av att ett specifikt begrepp kan tillämpas i många olika situation-
er ökar då samtidigt hos barnet.  

En annan forskare som intresserat sig för yngre barns (1-3 år) matema-
tiska lärande är Reis (2011). I en studie har 16 barns spontana lek med kon-
kret material som olikformade burkar i olika storlekar och ringtorn videofil-
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mats och analyserats. Det matematiska innehållet i avhandlingen handlade 
om hur barnen ordnade burkar eller ringar i torn eller travar i storlek. Resul-
tatet visar till en början att barnen urskiljer burkarna som möjliga att placera 
på eller i varandra. Initialt hanterades ringarna och placerades i vilken ord-
ning som helst på skaftet. Över tid utvecklades barnens förmåga att storleks-
ordna och Reis synliggör i resultatet såväl strategier som variationsmöjlig-
heter i barnens handlingar i sina lekar med burkar och ringtorn.  

Pramling Samuelsson och Doverborg (2011) analyserar den matematik 
som förekommer under ett temaarbete om troll. Barnen i studien är alla un-
der tre år. Ett intresse för troll observerades av pedagogerna hos några av 
barnen när de en dag besökte parken. Det intresset fick sedan utgöra ut-
gångspunkt när pedagogerna bestämde sig för att introducera några aspekter 
av matematik i arbetet med barnen. Resultatet visar att av de material som 
samlas in i parken (pinnar, stenar, löv och mossa) uppstår tillfällen för sam-
tal om exempelvis skillnader och likheter i storlek och vikt när materialen 
sorteras på bordet vid hemkomsten till förskolan (den längsta och den kort-
aste pinnen, det tyngsta och det lättaste föremålet etcetera). I samtal med 
pedagogerna utmanades barnen matematiskt på olika vis i byggandet och i 
efterföljande lekar med trollen. Forskarna menar att ett tematiskt arbetssätt 
”provides many opportunities to highlight different aspects of mathematics 
in natural settings” (Pramling Samuelsson & Doverborg, 2011, s. 8).  

Learning studies 
Aspekter av matematisk karaktär kan också problematiseras och iscensättas 
av pedagogen som aktiviteter och lekar i förskolan. De studier som exempli-
fieras fortsättningsvis är sådan forskning där variationsteori använts som 
metod av de pedagoger som deltar i studierna, så kallade ”learning studies”8. 
Följaktligen vilar ”learning studies” på ett variationsteoretiskt perspektiv. 
”Learning studies” har utvecklats för att fördjupa både elevers och pedago-
gers lärande samt arbetssättet inom den egna verksamheten (Reis, 2011, 
Wernberg, 2009). Konkret handlar det om att pedagogerna anammat samma 
idé som teorin om kritiska aspekter av lärandets objekt i såväl planering, 
avslutande reflektion som under själva undervisningstillfället (t.ex. Björk-
lund, 2013b, 2013c). Lärandeobjekt som begrepp innebär således vad barnen 
ska utveckla sin förståelse för (Björklund, under utgivning). 

Enligt Björklund (2007, 2012, 2013b) kommer barn i förskolan tidigt i 
kontakt med en del centrala begrepp som förekommer inom matematiken. I 
ett par studier undersöks begrepp som stor och liten samt tidsbegreppet. I 
den första studien för Björklund (2013b) en diskussion om hur matematisk 
begreppsutveckling kan stödjas för de allra yngsta barnen i förskolan. I lä-
randestunderna används flera olika objekt som finns i många förskolor och 
                                                
8 Benämns ibland som ”lärstudier” på svenska. 
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som de deltagande barnen redan är bekanta med (t.ex. bollar, knappar, lek-
saksdjur, klossar och play-do lera). Objekten används i ett försök att utveckla 
storleksbegreppen stor och liten. Resultatet från studien visar att kontraster 
inom ett objekt måste vara möjliga att urskilja. Som exempel nämns att lek 
och utforskande med knappar och klossar, där flera aspekter kan urskiljas, 
inte är optimala objekt om syftet är såsom studiens att barnen ska lära be-
grepp som stor och liten. En slutsats Björklund drar är att desto färre funkt-
ioner som finns i ett objekt desto bättre möjligheter till lärande hos barnen. 
Den andra studien som behandlar begreppet tid, syftar till att analysera och 
diskutera barns möjligheter att lära veckans dagar genom speciellt utformade 
lärtillfällen (Björklund, 2013c). Barnen som deltog i studien var alla i 5-
årsåldern och intentionen var att genom en ”learning study” utmana barnens 
begreppsförståelse av kalendertid. På flera olika sätt, genom lek, sång och 
samtal anordnades undervisningssituationer där lärandeobjektet behandlade 
fenomenet tid. Björklund menar att repetition, kontinuitet, progression samt 
delar av helheter är viktiga aspekter att ta hänsyn till för att utmana barns 
förståelse av fenomenet. 

Björklund och Pramlings (2013) studie i en förskoleklass, det vill säga en 
grupp 6-åringar, följer en aktivitets utveckling över tid. I studien belyses hur 
barnen urskiljer mönster inom en aktivitet samt vilka aspekter av fenomenet 
som pedagogen stöder barnen att urskilja. Att mönster är en abstrakt förete-
else som inte så lätt definieras blir synligt i studiens resultat. Resultatet visar 
också att det är betydelsefullt för barnen att få stöd att urskilja de repetitiva 
aspekter som förekommer i mönster. 

Matematik utifrån postmoderna perspektiv 
Barns lärande inom postmoderna perspektiv handlar om hur kunskap kon-
strueras tillsammans med andra människor. Det innebär att det finns en idé 
om att såväl barn som pedagoger är medskapare av kunskap och lärande i 
perspektivet (Dahlberg, 2002). För förskola och skola innebär det att barnen 
bör ges möjligheter till ett ”utforskande och problemlösande arbete” där 
barnen kan ”skapa mening och sammanhang” skriver Dahlberg (2002, s. 3). 
I det här avsnittet presenteras några studier som omfattar denna idé om lä-
rande och utforskande samt problemlösande arbetssätt i sina studier och där 
matematik ingår som innehåll. Inledningsvis presenteras en studie utförd i en 
av Reggio Emilias förskolor i Italien. Reggio Emilias filosofi och utfors-
kande arbetssätt utgör även inspiration för övriga forskare som presenteras 
under den här rubriken. I boken ”Skon och måttbandet” (Reggio Children, 
1997/2004) får vi följa processen i ett matematiskt utforskande projektar-
bete, när barnen (5-6 åringar) i en av Reggio Emilias förskolor på olika vis 
arbetar med att få fram måtten till ett bord som den lokale snickaren behöver 
för att kunna bygga ett nytt till förskoleavdelningen. Barnen utforskar mä-
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tandets princip utifrån egna föresatser på en mängd olika sätt. Till exempel 
med hjälp av kroppen (fingret, den öppna handen, underarmen och benet) 
och med olika föremål såsom ett rep, pappersremsor (som de även skapar 
egna måttband av) och så småningom använder barnen en sko och riktiga 
mätverktyg. Centralt för pedagogerna är att stödja barnens lärandeprocesser 
och inte att förmedla ett förutbestämt matematiskt innehåll. Det här arbets-
sättet resulterar i att barnen utmanas att gå vidare med nya material och nya 
ingångar istället, med syfte att fördjupa barnens tänkande inom mätandets 
princip ytterligare.  

Ett projektinriktat arbetssätt förordas i Ungas (2013) licentiatuppsats. Hon 
har med Deleuze och Guattaris (1987/2004, i Unga, 2013) immanenta per-
spektiv och transcendentala empirism samt Reggio Emilias pedagogiska 
filosofi analyserat en matematisk aktivitet i en förskola. Det exempel som 
Unga lyfter fram i uppsatsen handlar om pojken Ivar som utforskar geomet-
riska objekt i en aktivitet initierad av pedagoger inom ett projektarbete. Med 
hjälp av filosofiska begrepp diskuterar Unga pedagogernas iscensättning av 
matematiska aktiviteter och vad som blir möjligt ur ett barns perspektiv att 
åstadkomma i sådana aktiviteter. Som pedagog gör man rätt i att stanna upp 
och lyssna på barnen, försöka få fatt i det de håller på med och är upptagna 
av. Detta gäller särskilt om (det matematiska) materialet som erbjuds dem är 
ett ”färdigt material”9. Det anses viktigt för att inte ”ta död” på barnens ”lust, 
förundran och nyfikenhet” (s. 64) över matematiken menar Unga. Det Ivar 
gör när han konstruerar och leker med de geometriska pappersobjekten tol-
kas, förutom filosofiskt, även matematiskt i termer av att han ”skissar en 
lägenhetsritning” (s. 65). Detta relateras sedan till rumsliga begrepp såsom 
orientering, position, riktning och vinkel.  

Palmer använder pedagogisk dokumentation som metod och tankar från 
Reggio Emilia i sin forskning. Hennes forskning stödjer alternativa sätt att 
tänka om matematik något som hon bland annat visar med flera olika utfors-
kande matematiska situationer i boken ”Hur blir man matematisk?” (2011). 
Materialet till berättelserna i boken har hon samlat in från lärarstudenter som 
varit antagna på lärarutbildningen i Stockholm. Ett av nedslagen handlar om 
en 5- årig flickas besök i simhallen och om att hon där simmat 25 meter samt 
om ett efterföljande utforskande arbete. På olika vis utforskas ”25 meter” i 
förskolans miljöer, såväl inom- som utomhus. Barnen mäter 25 meter med 
hjälp av snören, band och garn som de lägger ut på golvet och de räknar 
antalet steg som är 25 meter. Utomhus möter barnen ett annat slags utfors-
kande än det som skett inomhus då det kräver betydligt mer kraft att exem-
pelvis ligga ned och simma 25 meter på asfalten än på det hala linoleumgol-
vet inomhus. Utomhus mäter de också med bandyklubbor och spadar och 
barnen gör olika upptäckter som till exempel att de får olika svar beroende 

                                                
9 I exemplet som lyfts fram består det färdiga materialet av utklippta kvadrater, rektanglar och 
trianglar i färgglatt papper.  
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på vilka föremål som används vid mätandet. Pedagogen har under processen 
stöttat och utmanat med såväl frågor som material. Palmer (2011, s. 77) skri-
ver ”barnens utforskande /…/ kan ses som en slags utflykt, en händelse som 
innebär ett kliv bort ifrån det barnen och lärarna vanligtvis brukar göra då de 
lär sig respektive lär ut matematik”.  

Ytterligare ett exempel på ett matematikprojekt i samma bok heter ”Let’s 
dance”. Det presenterade ”dansprojektet” finns även representerat som en av 
artiklarna i Palmers avhandling (2010). I avhandlingen heter artikeln: ”Let´s 
Dance” Theorizing feminist aesthetic mathematical learning practices 
(2010a). I det här projektet synliggörs några 6-åriga barns utforskande arbete 
med att iscensätta en breakdancekoreografi. I och med projektet fick de här 
barnen möjlighet att prova på matematik utanför sina vanliga sätt att göra 
matematik på, som till stor del handlade om aktiviteter i ”fylla-i-böcker”. I 
projektet synliggjordes matematiken genom exempelvis iscensättningar av 
olika omröstningssituationer, dels om val av låt och dels om förslag på vad 
gruppen skall heta. Koreografin utvecklas när barnen provar olika rörelser 
till musiken och symboler för de olika dansstegen utvecklas och framställs 
utifrån barnens teckningar av de olika rörelserna. Att utveckla ett symbol-
språk blev nödvändigt eftersom teckningarna visade sig bli för detaljrika 
annars. Palmer använder poststrukturella och postkonstruktionistiska per-
spektiv i sina studier.  

I en studie vill Franzén (under utgivning) utmana den som hon menar 
starka diskursen om lärande som fokuserar objektivitet och rationalitet. Det 
gör hon med inspiration av såväl den sociologiska barndomsforskningen som 
förespråkar ett aktivt barn som Barads teorier. Då Barad även involverar 
miljön som viktig agent i barnets lärandeprocess har Franzén tagit hänsyn till 
den i sin analys. Hon har undersökt några småbarn (1-3 år) i leksituationer 
som inte styrs av vuxna, och hon har särskilt studerat hur barnen löser pro-
blem som uppstår i sin utforskande lek. Då flera av barnen ännu inte utveck-
lat sitt språk har även barnens kroppsliga uttryck i problemlösningsprocessen 
fokuserats. Resultat visar att ett av barnen ”confronts mathematic problems 
and intra-acts in the learning situation with her body, things and matter she 
encounters” (s. 7).  Franzén menar att för att kunna möta barnen i deras egna 
förehavanden krävs dels medvetna pedagoger som kan problematisera bar-
nens framväxande matematiska kunnande dels att miljöerna och materialen 
organiseras just för att stödja situationer som involverar både barnens krop-
par och hjärna.  

Carruthers och Worthington har studerat barns matematiska teckenskap-
ande. I sina studier använder forskarna främst socialkonstruktivistiska och 
sociokulturella perspektiv. Deras forskning, som också resulterat i en bok 
Children´s Mathematics. Making marks, making meaning (2006) lyfter de 
exempel på ”young children’s own mathematical graphics and the way in 
which they can use their own marks to make their own meanings” (s. 2). Det 
betyder att deras forskning utgår från barnens egna menings- och teckens-
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kapande aktiviteter (t.ex. tecken och symboler som skapas på papper) som 
kan ske på en mängd olika sätt. Det blir då angeläget som pedagog att obser-
vera och lyssna på barnens meningsskapande för att underlätta förbindelser 
mellan barnets informella kunskap och det abstrakta symboliska matema-
tiska språket. Förutom det menar forskarna att barns framväxande matema-
tiska kunnande gynnas i positiva lärandemiljöer där social interaktion upp-
muntras.  

Matematik utifrån kognitionsinriktade teoretiska 
perspektiv 
De matematiska studier som berörts inledningsvis har alla skett i vardagen i 
förskolan på olika sätt. Utifrån de olika forskarnas teoretiska ståndpunkter 
placerar sig dessa studier under rubrikerna: matematik utifrån ett variations-
teoretiskt perspektiv och matematik utifrån postmoderna perspektiv. Kon-
trasterande och kompletterande till den typen av forskning finns även studier 
som berör barns kognitiva förmågor och det matematiska tänkandets ut-
veckling. För att undersöka kognitiva förmågor använder forskaren vanligen 
mer experimentella tillvägagångssätt ofta i kombination med samtal och 
intervjuer. Ett exempel på en experimentell studie i en svensk kontext är 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). Forskarna poängterar dock att 
deras studie inte ska ses som strikt experimentell utan snarare som en möj-
lighetsstudie, följaktligen vad som är möjligt att åstadkomma i en pedago-
gisk miljö som förskolans. Först genomfördes en inledande studie och några 
år senare följdes resultatet upp i ytterligare en studie. I undersökningen fanns 
två grupper av barn från två olika förskolor, dessa två grupper utgjordes av 
en testgrupp och en referensgrupp. Utifrån en idé som liknar ”learning stu-
dies” arbetade testgruppens pedagoger mer systematiskt och medvetet med 
att utveckla barns taluppfattning (det gjordes bland annat med hjälp av kort 
med olika antal stjärnor från ett till fem och med russin). I referensgruppen 
arbetade pedagogerna inte lika målmedvetet med matematik som innehåll 
även om matematik var ett vardagligt inslag även i den här förskolan. Pro-
jektet pågick under tre månader. Efter avslutat arbete i testgruppen undersök-
tes sedan barnens taluppfattning från de olika grupperna och resultaten jäm-
fördes sedan mellan grupperna. Resultatet visar på stora skillnader mellan de 
båda grupperna exempelvis kunde 96 % av barnen i testgruppen plocka upp 
det kort med det antal som efterfrågades. För referensgruppen var motsva-
rande siffra 62 %. En ännu större skillnad mellan grupperna framkom vid 
hantering av de kort som hade tre till fem stjärnor i jämförelse med korten 
som hade en och två stjärnor. Barnens kunskaper jämfördes även utifrån 
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Gelman och Gallistels (1978) fem principer10 som alla ska vara uppfyllda för 
att ett barn ska kunna sägas behärska ”the conception of numbers” (s. 85). I 
och med att läraren i förskolan arbetat systematiskt inom talområdet 1-5 
visade resultatet att alla olika principer gick att finna inom den barngrupp 
som deltagit i studien (8 barn mellan 2,5 år -3,2 år). 

Två intervjustudier där yngre barns kunskaper testas är Sfards (2007) och 
Tsamir, Tirosh och Levensons (2008) studier. Studiernas resultat är intres-
santa då de båda behandlar yngre barns lärande och resonemang om några 
geometriska former, ett område av matematiken som visat sig mindre utfors-
kat inom den nordiska förskoleforskningen. I Sfards (2007) studie testades 
två sexåriga flickors kunskaper om trianglar. Utifrån en bild med fyra olika 
triangelliknande former fick barnen markera de former som föreställde tri-
anglar. Barnen kände till och var väl förtrogna med det matematiska objek-
tet, det vill säga trianglarna sedan tidigare. När barnen markerat de former 
som de menade föreställde trianglar samtalade sedan intervjupersonen med 
dem i syfte att förstå hur de tänkte när de gjorde sina markeringar. Resultatet 
visar att barnen inte anser att den långsmala triangeln är en triangel eftersom 
den enligt deras mening ska vara både bred och stor och att den triangeln 
som visades upp var alldeles för smal. Den såg snarare ut som en pinne me-
nar barnen. Resultatet visar att barnen identifierar trianglarna intuitivt, det 
vill säga identifikationen sker omedelbart och utan att barnen kan förklara, 
annat än vardagligt, de val som gjorts. Ur ett lärar- och skolperspektiv är ett 
sådant sätt att identifiera former på inte tillfredsställande menar Sfard. Inter-
vjupersonen (forskaren) ville dock förändra detta och påbörjade därför en 
process med barnen. I slutet av de iscensatta lärandesessionerna verkade det 
också som att barnen var beredda att lyssna på lärarens budskap som hand-
lade om att utmärkande vid identifikation av former var formens egenskaper. 
Emellertid visades vid studiens avslut att barnen inte uppnått fullständig 
övergång till den nya identifieringsrutinen. Detta åskådliggjordes när barnen 
ombads att skilja mellan rektanglar och andra månghörningar. Begreppet 
rektangel avvisades som ett annat namn för kvadraten lika intensivt som att 
begreppet triangel även skulle gälla för den smala ”pinnen” också.  Det be-
tyder att övergången, enligt commognitive analysis, från analysnivå till ab-
straktionsnivå är en långsam process och att tid är en av de viktigaste om-
ständigheterna att ta i beaktning i geometriundervisningen. Begreppet 
“commognition” som utarbetas av Sfard avser dels de fenomen som sedvan-
ligt ingår i begreppet kognition dels sådant som förknippas med mellan-
mänsklig interaktion (Melander, 2009; Sfard, 2007).  

                                                
10 De fem principerna är: 1) principen om ett till ett korrespondens. 2) principen om stabila 
ordningen. 3) kardinalprincipen. 4) abstraktionsprincipen samt 5) irrelevansprincipen eller 
principen om godtycklig ordning (Gelman & Gallistel, 1978, i Doverborg & Pramling Samu-
elsson, 2000).   
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Ytterligare en studie som påminner om Sfards studie på så sätt att triang-
lar ska pekas ut av barnen är Tsamir, Tirosh och Levensons (2008) studie. 
Forskarna intervjuade totalt 65 barn i 5 och 6-årsålder, enskilt och i ett tyst 
utrymme av förskolan. Fjorton olika former visades upp för barnen där varje 
form fanns representerad på var sitt kort. Sju bilder exemplifierade trianglar, 
där två av dem var s.k. intuitiva (en likbent och en liksidig triangel) och där 
de övriga fem trianglarna var icke-intuitiva; (en triangel som låg upp och 
ner, en smal oliksidig triangel (som i Sfards studie), en triangel låg på sidan, 
ytterligare en föreställde en rät triangel och sist fanns även en trubbig tri-
angel). Bland de övriga sju formerna fanns tre stycken andra typer av geo-
metriska former, s.k. intuitiva (kvadrat, hexagon och ellips) medan fyra for-
mer påminde om trianglar till sitt utseende, s.k. icke-intuitiva: (”zick-zack” 
triangel, en öppen triangel, en pentagon och en triangel med rundade hörn).  
Formerna visades upp i en särskild ordning och proceduren såg likadan ut 
för varje enskilt deltagande barn. Till varje form ställdes också frågor till 
barnen; ”är det här en triangel?” och ”varför?” (Tsamir m.fl., 2008, s. 85). 
Forskarna skrev sedan ner det barnen sa och gjorde. Det betyder att även 
barnens gester noterades, exempelvis när ett barn ritade formen i luften med 
sitt finger. Som teoretisk ram för studien användes van Hieles modell11 om 
hur barns geometriska tänkande utvecklas genom fem olika nivåer. Resulta-
tet visar exempelvis att alla deltagande barn identifierar kvadraten, hexago-
nen och ellipsen som ”inte exempel” (non-examples) på trianglar och att 90 
% av barnen identifierar den likbenta och liksidiga triangeln (examples) som 
just trianglar. Dessa former identifieras intuitivt av barnen (det vill säga di-
rekt identifikation, nivå 1 enligt van Hieles modell) (jfr även Sfard, 2007). 
De övriga fem trianglarna identifieras av ungefär hälften av barnen. Genom 
att använda ”non-examples” får som följd att barnen resonerar högt om 
egenskapen i formen i större utsträckning. Till exempel stimulerar ”zick-
zack” triangeln barnens fantasi då de associerar formen som en brasa, ett 
berg och/eller som en buske.  Forskarna menar därför att det behövs en ut-
ökning av antalet former, såväl ”examples” som ”non-examples” i geometri-
undervisningen. 

                                                
11 Van Hieles modell är en hierarkisk modell uppbyggd genom fem olika nivåer. De olika 
nivåerna speglar barns geometriska kunnande och dess framåtskridande. På nivå ett kan bar-
nen namnge former och skilja mellan former med likande utseende. På nivå två har barnen 
börjat lägga märke till att olika former har olika egenskaper, men egenskaperna upplevs inte 
ha ett samband. På den tredje nivån uppfattar barnen relationen mellan egenskaper t.ex. har 
barnen noterat relationen mellan parallellogram och rektangeln. På den fjärde nivån har bar-
net/eleven nått en formell förståelse, där upprättas satser inom ett axiomatiskt system. På den 
femte nivån är stringens och formalitet uppnådda (Tsamir m.fl., 2008). Det finns forskare som 
föreslår en nivå noll också, exempelvis Clements, Swaminathan, Hannibal och Sarama 
(1999).  
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Matematik utifrån interaktionsanalytiska perspektiv  
Det finns exempel på forskning inom det interaktionsanalytiska perspektivet 
som berör förskolans matematik, men där matematiken i sig inte utgör figur i 
första hand. En sådan studie är Sahlström (2006) ett exempel på. I hans stu-
die undersöks vad det innebär att börja skolan. För att komma åt det studeras 
hur arbetet med bokstäver och siffror i förskoleklass dels skiljer sig åt och 
dels liknar det arbetssätt barnen haft i förskolan men också hur arbetssättet i 
förskoleklass skiljer sig åt från det arbete som senare görs i år 1. Det har 
inneburit att barnen i studien följts under en tidsperiod på tre år. Med hjälp 
av videoinspelningar analyserades den interaktion som sker i vardagen mel-
lan barn och mellan barn och pedagoger. Sahlström låter oss följa två barn 
när de år 1998 ställs inför den nyligen genomförda förskoleklassreformen. 
Analysen visar att arbetet med siffror och bokstäver för det första inte före-
kommer i lika stor utsträckning i förskolan som i förskoleklass. För det andra 
när den förekommer, är uppgiftens utformning (att rita en kontur runt sin ena 
fot samt utforska ”fotstorleken” genom att ta sig ut i hallen, finna sina stöv-
lar och därefter skriva ned sin skostorlek på den ritade ”foten”) konstruerad 
så att en kombination av kropp, tal och artefakter möjliggör en mycket större 
variation av att utföra uppgiften på (i jämförelse med förskoleklassens ma-
tematikuppgifter). Vidare visar exempel från förskolan att det finns många 
fler och olika sätt att utföra uppgiften på, vilket också innebär att endast ett 
”rätt” sätt att utföra en uppgift på minimeras. Även om det primära inte varit 
att studera matematiken är ändå de iakttagelser som Sahlström gjort angå-
ende förskolans matematik intressanta och användbara då han tydligt beskri-
ver såväl organisering som den typ av matematikuppgifter som kan erbjudas 
barn i en förskola. 

I en licentiatuppsats studerar Dalgren (2014) hur förskollärare och barn i 
interaktion åstadkommer vardagliga förskoleaktiviteter. Det studeras genom 
att rikta blicken mot ett särskilt interaktionellt fenomen kallat fråga-svar-
sekvenser. Att just det fenomenet fokuserades berodde på ett intresse av vad 
sekvenser av fråga-svar egentligen gör för interaktionen i vardagliga aktivi-
teter i en förskola. Fenomenet studerades bland såväl yngre (1-2 år) som 
äldre förskolebarn (3-5 år). I två, av totalt fem, empiriska aktiviteter från 
förskolans vardag mikroanalyseras en fruktstund och en situation när några 
barn dukar ett matbord. Båda de här aktiviteterna får av en slump ett innehåll 
om matematik. Som framgått är matematiken inte det primära i Dalgrens 
analyser. För att återkoppla till de situationer som har ett matematiskt inne-
håll menar Dalgren att det är i pedagogens inledande frågas karaktär (en 
fråga som oftast kräver ett svar från barnet) som riktar barnens uppmärk-
samhet mot mål i förskolans läroplan som bland annat handlar om ett inne-
håll om matematik. Resultatet beskriver hur fråga-svar-sekvenser både fun-
gerar som en pedagogisk resurs (aktiviteten rymmer läroplansinnehåll) och 
som en interaktionell resurs (fråga-svar-sekvenser underlättar samspelet med 
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deltagarna). Enligt Dalgren kan hennes forskning ses som ett bidrag både till 
interaktionsorienterad forskning som till mer innehållsliga (didaktiska) in-
riktningar såsom exempelvis matematik. Dalgren avslutar ett av resultatka-
pitlen med att konstatera att det som visats i exemplen är ”hur förskolans 
undervisning och lärande åstadkoms av förskollärare och barn i interaktion” 
(s. 87).  

Matematikdidaktiska studier som fokuserar och inkluderar gester och 
andra kroppsrörelser som potentiella källor till hur gester kan bidra till ma-
tematiskt tänkande har fokuserats i senare forskning (t.ex. Björklund, 2008; 
Edwards, 2009; Goodwin, 2007). I Goodwins studie (2007) visas prov på 
hur semiotiska aspekter samverkar i en situation när en pappa hjälper sin 
dotter med hennes matematikläxa. På dotterns fråga ”how is it five”, svarar 
pappan följande i en uppgift som ska lösas i läxan ”because see there’s five 
on the bottom there” han talar samtidigt som han pekar (gest) på siffran fem 
längst ned i boken (struktur i miljön) (s. 55).  Även om matematik i sig inte 
är det som primärt utforskas i Goodwins (2007) studie finns ändå ett citat 
som berör kroppens betydelse för organiseringen av matematisk kunskap:  

Father’s use of gesture linked to meaningful structure in the environment is 
consistent with contemporary research on mathematics, and science and the 
mathematics education that has placed new emphasis on the role of embodi-
ment in the organization of mathematical knowledge (Goodwin, 2007, s. 55). 

  
I Kim, Roth och Thoms (2011) studie behandlas just det, hur barn i 6-8- 
årsåldern uppvisar kunnande och förståelse om geometriska begrepp i och 
genom kroppsliga uttryck. Under en tidsperiod på tre veckor videofilmade 
forskarna femton stycken entimmes lektioner i ett klassrum som hade mate-
matik på agendan. I analysen uppmärksammades särskilt barnens uppvisade 
handlingar av geometriskt tänkande och kunnande. Forskarna hävdar att 
gester och kroppens betydelse för barns uppvisade kunnande i matematik 
försummats i forskningen. Kim m.fl. (2011) menar exempelvis att det inte är 
detsamma att säga eller höra ”krökt yta” som att veta hur det känns att röra 
en ”krökt yta” eller att gestikulera densamma med hjälp av hand och armrö-
relser. I artikeln diskuteras barns kroppsliga uttryck som en nödvändig form 
av engagemang för utvecklingen av geometriska begrepp. Samtidigt som 
utvecklingen är ett resultat av social gruppinteraktion där ”hela scenen” 
(Kim m.fl., s. 232, min översättning) av gester i ett klassrum blir en kollektiv 
möjlighet av geometriska begrepp bland barnen.  

Även Björklund (2008) som använder variationsteori beskriver hur de 
allra yngsta barnen uttrycker sin matematiska förståelse, inte bara med ord, 
utan även i sina handlingar och gester. I ett exempel visar Björklund hur en 
treårig pojke använder tummen och pekfingret för att visa upp hur litet något 
är samtidigt som han säger ”så här lite” (s. 88). Detta visar även Melander 
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(2012) i en studie om hur en flicka använder fingrarna som resurs för att 
räkna.  

Sammanfattningsvis har matematik i förskolan, såsom den redogjorts för 
här, analyserats utifrån olika teoretiska perspektiv. Översikten visar att det i 
de nordiska matematikdidaktiska studierna numera finns en majoritet av 
studier där barn mellan 1-3 år representeras. En annan tendens är att antingen 
används variationsteori eller ”learning studies” av forskaren som en del i 
analysarbetet och i organiseringen av arbetet (t.ex. Björklund, 2007) eller så 
används forskning inspirerad av Reggio Emilia och postmoderna teoretiker 
(t.ex. Palmer, 2011). Förutom det visar den nordiska matematikdidaktiska 
förskoleforskningen en avsaknad av studier där det matematiska området 
geometri finns representerat. Slutligen visar genomgången att den teoretiska 
ingång som föreliggande studie använder, mig veterligt inte förekommit 
tidigare inom den nordiska matematikdidaktiska förskoleforskningen. Inom 
den interaktionsorienterade forskningen finns studier som berör matematik 
och barns uppvisade kunnande i matematik, men i de studierna är de mate-
matiska aktiviteterna inte i förgrunden, delvis med undantag för Dalgrens 
(2014) studie. Den här uppsatsens bidrag är följaktligen att med andra teore-
tiska ingångar än de ovan presenterade matematikstudierna, närstudera hur 
interaktionen mellan barn samt mellan barn och pedagoger i matematiska 
aktiviteter är formande för det innehåll som skapas i aktiviteterna. Dessutom 
ses, i likhet med vad Kim m.fl. (2011) förespråkar, gester som en nödvän-
dighet för utvecklingen av geometriska begrepp. 

Etnometodologi och samtalsanalys 
I det följande beskrivs hur interaktionsanalytiska teoribildningar såsom 
etnometodologi (EM) och samtalsanalys (CA) inspirerat föreliggande studie 
samt några centrala begrepp inom perspektiven som tillämpas i analysar-
betet. I studier av interaktion i sammanhang såsom exempelvis förskolan 
finns, utifrån etnometodologiska och samtalsanalytiska perspektiv, en strä-
van efter att förstå dessa verksamheter inifrån ur ett deltagarperspektiv (och 
inte från ett distanserat forskarperspektiv). Det här inifrånperspektivet och 
strävan efter att förstå sociala fenomen är ett utmärkande drag inom såväl 
etnometodologin som samtalsanalysen (Cromdal, 2009; Heritage, 2001). Det 
etnometodologin studerar är människors olika metoder för att upprätthålla 
socialt samspel: ”studiet (-logi) av människors (etno-) metoder (-metodo-)” 
(Melander & Sahlström, 2010, s. 14). Grundare till etnometodologin var 
Harold Garfinkel och perspektivet uppstod som kritik till 1950- talets socio-
logiska teorier och metoder (Norrby, 1996/2004). Garfinkel insisterade, en-
ligt Heritage (2001), på att inget kan hända i den sociala världen utan delad 
”sense making” (s. 50) mellan människor. Enligt Garfinkel (i Heritage, 
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2001) är ett delat meningsskapande den ursprungliga funktionen för all 
mänsklig social interaktion. 

Sprunget ur etnometodologin är samtalsanalysen eller CA (från engels-
kans Conversation Analysis). Om Garfinkel ses som grundare av etnometo-
dologin kan Harvey Sacks förstås som samtalsanalysens dito. Sacks studier 
av tal-i-interaktion från sent 1960- och tidigt 1970-tal hade sina rötter i 
etnometodologin och hans allra första studier baserades på analyser av tele-
fonsamtal (Koschmann, 2013). I senare arbeten betonas inte bara tal-i-
interaktion utan numera ser man på kommunikation och interaktion som 
handlingar innefattande en mängd samtidiga semiotiska resurser (till exem-
pel tal, kroppsliga handlingar som pekningar och blickar samt aspekter av 
den materiella omgivningen) (Goodwin, 2000). Något som görs möjligt då 
det analytiska material som används av forskaren idag oftast består av video-
inspelningar (Koschmann, 2013). Samtalsanalysen beskriver hur interaktion-
en är systematiskt organiserad och hur deltagande i aktiviteter byggs upp av 
olika sociala handlingar. Inom samtalsanalytisk forskning är människors 
meningsskapande kopplad till idén om sekventialitet (Heritage, 2001). Se-
kventiell organisation är centralt både för strukturer av handlingar och för 
hur dessa förstås av deltagarna själva (Duranti & Goodwin, 1992; Streck, 
Goodwin & LeBaron, 2011). Ett kort utdrag från empirin får fungera som 
stöd när den sekventiella organisationen beskrivs närmare.  
 
Excerpt 3:1  
 
1 LISA kommer du ihåg när du använde dej av miniräknaren och 

frågade hur många år alla [va- ((tittar på Anna)) 
2 Anna                           [ja: 
3 LISA och plussade ihop [de 
4 Anna                   [mm 

(2.0) 
5 LISA hur många år blev alla tillsammans (.) de glömde ja- 

de har ja glömt bort 
6 Anna hundra miljoner 

 
Det här exemplet är ett utdrag från interaktionen mellan pedagogen Lisa och 
barnet Anna i en aktivitet i bygg- och konstruktionshörnan. Då samtalsana-
lysen studerar det mänskliga samspelets organisation, betyder det att inter-
aktionen mellan Lisa och Anna förstås som sekventiell. Konkret betyder det 
att deltagarnas (Lisas och Annas) handlingar och yttranden bygger på det 
som kommit tidigare (t.ex. Heath & Hindmarsh, 2002). Det innebär att det 
som sägs och görs får betydelse för vad som blir möjligt att göra i nästa tur: 
”turns are the basic unit of conversation” skriver Sidnell (2010, s. 37). Lisa 
ställer alltså en fråga till Anna på rad 1 som Anna responderar på rad 2. I tur 
3 uppvisas sedan att Lisa fortsätter på sin föregående tur när hon yttrar och 
plussade ihop de. Kommunikationen visar inte bara upp ett turtagningssy-
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stem utan också att Lisa och Anna talar en i taget även om de ibland talar 
samtidigt eller överlappande med varandra, (i excerptet åskådliggörs över-
lappande tal med symbolen [, se även övriga symboler i bilaga 1). Utdraget 
synliggör också att deltagares samtalsturer kan vara en eller flera på varandra 
följande, att språkliga handlingar ofta organiseras i närhetspar12 och att en 
samtalstur kan vara kort eller lång. Centralt inom samtalsanalysen är också 
att nästa talare börjar tala på eller i närheten av något som kallas turöver-
gångsplatser. I excerptet ovan är det en riktad fråga inledningsvis samtidigt 
som Lisa tittar på Anna som utgör plats för turövergången (rad 1). Lite 
längre ned, rad 4, kan den tystnad som uppstår i samtalet också utgöra plats 
för turövergång. I den här studien studeras alltså det deltagarna (barn och 
pedagoger) i interaktion är orienterade emot, vilket förstås som ett deltagar-
perspektiv. Interaktionen studeras i detalj och baseras på empiriska fynd i 
vanligt förekommande, situerade aktiviteter. Att analysen utgår från delta-
garnas egna uppvisade förståelser, från framförallt det som hänt turen innan 
(men även från tidigare turer) är ett sätt att visa sig själv och andra att ana-
lysen förankrats i deltagarnas perspektiv (Duranti & Goodwin, 1992; Tho-
lander & Thunqvist Cekaite, 2009). Cromdal (2009) beskriver det som ”en 
slags intern kvalitetssäkring av kunskap” (s. 42), inom perspektivet benämns 
denna kvalitetssäkring och validering som en (betydelsefull) bevisprocedur 
(proof procedure) (se även Duranti & Goodwin, 1992).  

Begreppet deltagande 
Begreppet deltagande kan sägas ha eller förstås utifrån två olika innebörder, 
dels deltagande som ett perspektiv på analys (analysen förankras i deltagar-
nas sekventiella handlingar), dels deltagande som en dimension av mänsklig 
interaktion (det vill säga vad människor i interaktion orienterar emot) (Du-
ranti, 1997; Melander & Sahlström, 2010). I all mänsklig interaktion finns en 
strävan efter intersubjektivitet (Cromdal, 2009; Heritage, 2001). Det är just i 
denna strävan efter intersubjektivitet eller delad förståelse av det gemen-
samma i sociala situationer som det blir möjligt att förankra analysen inifrån 
i deltagarnas uppvisade förståelse av den interaktion de är del av. Något som 
är viktigt är att den samtalsanalytiske forskaren inte spekulerar om vilka 
intentioner som kan tänkas ligga bakom ett visst handlande eller vad som 
sker i människors inre tankeliv (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2009).  

 Goodwin och Goodwin (2004) talar om att själva deltagandet i situerade 
aktiviteter gör det möjligt att undersöka och analysera båda parter i det på-
gående samtalets detaljerade organisation (se excerpt 3:1). Båda parter i ett 
samtal har alltså betydelsefulla roller. Givetvis har talaren, den som vill säga 

                                                
12 Ett närhetspar; ”består av en förstadel som föranleder en specifik andradel. Några exempel 
på sådana närhetspar är fråga-svar, hälsning-hälsning, förslag-avslag” (Tholander & 
Thunqvist Cekaite, 2009, s. 163) 
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något en viktig roll, detta med anledning av att talaren hela tiden modifierar 
sitt tal och sina handlingar med hänsyn till vad lyssnaren gör. Men det senare 
innebär att även lyssnaren är betydelsefull för samtalets fortskridande. Det 
handlar alltså inte om ett enkelt lyssnade (eller om ett enkelt deltagande för 
den delen) utan om hearers in interaction som i sin tur använder en mängd 
förkroppsligade sätt att visa sitt lyssnande på som exempelvis genom blickar 
och nickningar mot talaren (M. H Goodwin, 2000; Goodwin & Goodwin, 
2004). Förkroppsligade handlingar är alltså viktiga resurser i deltagandet 
eftersom ett ensidigt fokuserande på tal osynliggör handlingarna i interakt-
ionen. Med andra ord räcker det inte att bara analysera tal utan hur deltagare 
använder kroppen och hur de orienterar mot den materiella omgivningen 
måste också kunna hanteras analytiskt. I en ”theory of action” (Goodwin 
2000, s. 1489) är ett ofrånkomligt krav att även andra resurser, förutom talet 
omfattas i analysen. Streck m.fl. (2011) argumenterar också för att det be-
hövs en analytisk ram som tar hänsyn till och erkänner, dels mångfalden av 
semiotiska resurser som deltagare i interaktion använder, dels hur dessa se-
miotiska resurser också fungerar gemensamt med varandra. 

Goodwin (2000)13 diskuterar hur sociala mänskliga handlingar konstrue-
ras genom en samtidig användning av en mångfald olika förkroppsligade 
resurser. Han visar i två exempel hur olika resurser i flödet av tal och 
kroppsliga handlingar samt strukturer i omgivningen ömsesidigt förstärker 
och kompletterar varandra. Goodwin gör gällande att social interaktion 
byggs upp i skilda semiotiska fält (semiotic fields), där tal som resurs utgör 
ett fält och där gester, kroppsorientering och artefakter utgör andra semio-
tiska fält. I ett exempel med flickor som hoppar hage får läsaren följa flickan 
Carlas olika förkroppsligade handlingar och hur hon tar i beaktande den 
andra flickans just för stunden synliga kroppsorientering i sitt val av resurs. 
Interaktionen ses som reflexiv (reflexive). Till exempel visas ett specifikt tal 
med handen, en stampande fot visar samma tal och när kamraten tittar ner 
och ignorerar Carlas handlingar, gestikulerar Carla samma tal mitt framför 
hennes ansikte i stället. Det här semiotiska arbetet gör Carla för att säker-
ställa Dianas orientering.  

Deltagandeperspektivet har använts i en studie av Hamerslag (2013) där 
hon studerat barns deltagande och delaktighet i en Reggio Emilia inspirerad 
förskoleverksamhet. Hon såg bland annat att barnen i sitt deltagande är del-
aktiga även i pedagoginitierade aktiviteter såsom ett projektarbete. Interakt-
ionen mellan deltagarna visar på lyhördhet för varandra samtidigt som delta-
garna också aktivt arbetar för att få igenom sina egna intressen. Resultatet 
visar även att barnen har större möjlighet till delaktighet gällande projektar-
betets innehåll än gällande det arbetssätt som iscensätts av pedagogerna. 
Miljön är inredd med åtkomliga material och verktyg även om tillgänglig-

                                                
13 Artikeln ”Action and embodiment within situated human interaction” (Goodwin, 2000) 
finns översatt till svenska i Melander och Sahlström (2010). 
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heten främst utnyttjades under den så kallade ”fria leken”. Under projektar-
betet är miljöerna mer ledda och styrda, då det material som användes under 
projektarbetet redan stod ”framdukat” till barnen. Kring detta förekommer 
heller sällan förhandlingar.  

I en annan studie undersöker Wassrin (2013) musikaktiviteter i en för-
skola, med barn i åldern 1-3 år, som tillsammans med särskilda musikpeda-
goger utforskar musik på olika vis. Genom mikroanalyser visas deltagarnas 
initiativ och kompetens där barnens kroppsliga och verbala initiativ tas i 
beaktande i analysen. Hon visar också att i ett interaktionellt arbete mellan 
studiens deltagare växer musik- och praktikgemenskaper fram.  

Grunditz (2013) använder begreppet deltagande i en studie när vilan, en 
vardaglig aktivitet i förskolan studeras. Resultatet visar att barnen etablerar 
lokala ordningar för hur det att gå och sova i förskolan går till. I aktiviteten 
använder barnen olika semiotiska resurser såsom blickar och rörelseriktning-
ar i sin orientering mot att hitta rätt sovplats. Grunditz visar att under själva 
vilan finns också tid för barnens egna och ibland förbjudna aktiviteter. Hon 
konstaterar att såväl barn som pedagoger upprätthåller ordningen på vilan 
och när mer förbjudna saker sker uppmärksammas också det och på det sät-
tet synliggörs även den förväntade vilans ordning.  

Munck-Sundman (2013) fokuserar på måltidssituationen i en förskola. Ut-
ifrån 30 inspelade måltidssituationer fann hon återkommande mönster i sitt 
material. Dessa mönster resulterade i studiens två resultatkapitel varav det 
ena visar hur barn i interaktion runt ett matbord organiserar för lokal ordning 
samt förhandlar regler om deltagande kring den lokala måltidssituationen. 
Hon såg även att olika aktiviteter ramar in måltiden som exempelvis att 
sjunga, ramsa och samtala vid matbordet. Det andra resultatkapitlet visar hur 
barn i handling ger och tar direktiv, det vill säga hur barn i interaktion styr 
varandra samt att denna styrning förhandlar lokala regelverk kring måltiden.  

Björk-Willén och Cromdal (2009) låter läsaren i olika exempel följa hur 
barn förstår, konstruerar och transformerar den pedagogik som de upplevt 
tillsammans med pedagoger in i sina egna lekar ”doing education within 
free-play” (s. 1489). Empirin är dels insamlad i en australiensisk förskola 
dels i en svensk förskola. Barnen i artikeln är flerspråkiga och i analysarbetet 
har forskarna använt samtalsanalys och etnometodologi. Analysen visar hur 
barnen omvandlat tillvägagångssätt som förekommit i en tidigare undervis-
ningsaktivitet till sina egna lekar. I leken följer barnen den lokala ordning 
såsom att pedagoger frågar (barn) och barn som svarar på pedagogens frågor 
och för att i en tredje tur sedan utvärderas av ”pedagogen”. Det innebär att 
interaktionen i barnens egna lekar tagit form av IRE-kommunikation. 

I ytterligare en studie av Björk-Willén (2007) undersöks förskolebarns 
deltagande i sina egna lekar. I analyser av barnens deltagande fann Björk-
Willén att barnen använder interaktionella resurser såsom skuggning (shad-
owing) och språköverskridande (crossing) i lekarna. I en samlingsvolym Den 
väsentliga vardagen, Några diskursanalytiska perspektiv på tal, text och bild 
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har Björk-Willén (2009) studerat samlingen i en förskola. Särskilt fokus för 
analys var uppropets sociala och pedagogiska ordning. I studien användes 
interaktionsanalytiska ingångar och det som studerades var ”hur deltagare 
tillsammans ”gör” samling” (s. 257). Resultatet visar att uppropets innehåll 
och ordning är en förhandlingsbar praktik som kan förändras av deltagarna 
under pågående aktivitet, det vill säga den sociala och pedagogiska ordning-
en under själva uppropet skapas (och omskapas) i interaktionen mellan pe-
dagogerna och barnen. 

Kunskap och lärande i social interaktion 
Inom etnometodologisk och samtalsanalytisk forskning studeras alltså vad 
människor gör tillsammans. Det innebär således att ett uppvisat kunnande, 
inom ramen för interaktionsanalytiska perspektiv, förstås som något som 
åstadkoms, eller ”görs”, i interaktion med andra människor och i relation till 
den situerade omgivningen (Melander & Sahlström, 2010). Goodwin och 
Goodwin (2004) menar att begreppet deltagande vuxit fram som ett betydel-
sefullt analytiskt begrepp i skolsammanhang med anledning av den bristande 
överensstämmelsen mellan hur deltagande och lärande sker i hemmet och 
hur det sker i en skolkontext. De beskriver alltså att och hur deltagandet i 
hemmet och skolans miljö skiljer sig åt. I hemmet sker deltagandet genom 
såväl observationer som genom ett aktivt deltagande i (familje-) gemenskap-
en (jfr även Rogoff, 1995) medan lärandet i skolan ofta sker mer avskilt från 
andra. 

Sahlström (2008, 2009), Melander (2009) och Melander och Sahlström 
(2010) skriver i sin tur om att lärandebegreppet de facto, de senaste åren, 
genomgått förändringar och utvecklingar mot just en mer socialt och delta-
garorienterad förståelse. Sfard (1998) beskriver i en artikel kopplat till lä-
rande om matematiska begrepp om hur forskning spänner över en mångfald 
av teorier från måttlig till radikal konstruktivism till interaktionella och soci-
okulturella teoribildningar. I artikeln gör hon en distinktion mellan två olika 
metaforer för lärande: acquisition metaphor och den just nämnda deltagar-
orienterade förståelsen, participation metaphor. De här två ställer hon mot 
varandra och finner att var och en av dem har något att erbjuda. De båda 
metaforerna beskriver olika idéer om hur barns lärande går till, antingen 
genom ett tillägnande14 eller som ett aktivt deltagande i en viss gemenskap. 
Sfard menar att bilden av lärande har gått från ”att inneha” något till ”att 
göra” något. 

Även Rogoff (1994) talar om ett skifte i synen på hur lärande går till, hon 
använder begreppet community of learners i antagandet att lärande och ut-

                                                
14 Den mänskliga hjärnan som ”tom behållare” som ska fyllas med ett visst material (Sfard, 
1998). 
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veckling sker när människor i interaktion med andra deltar i gemensamma 
aktiviteter. Rogoff (1995) urskiljer olika aspekter av deltagande i sociokultu-
rella aktiviteter: lärlingskap (apprenticeship), guidat eller väglett deltagande 
(guided participation) och appropriering (participatory appropriation). Be-
greppet lärlingskap berör hur noviser utvecklar kunskaper och insikter ge-
nom att delta tillsammans med andra i aktiviteter. Medan begreppet lärling-
skap berör det institutionella planet berör väglett deltagande den interperso-
nella aspekten av aktiviteten. Guidat eller väglett deltagande bygger på indi-
videns engagemang och deltagande i aktiviteter tillsammans med andra 
(interaktionen mellan individer samt de sociokulturella värden som skapas 
och återskapas i interaktionen), vilket kräver någon aspekt av delat menings-
skapande. Processer är centrala i väglett deltagande. Begreppet deltagande 
appropriering som berör det personella planet, refererar till människors för-
ändring genom sitt deltagande i aktiviteter och som förberedelse för senare 
liknande aktiviteter. Begreppet appropriering använder Rogoff i stället för 
begreppet internalisering och åsyftar i sitt begrepp en individs aktiva delta-
gande i lärandeprocessen. ”Change and development, rather than static char-
acteristics or elements, are assumed to be basic” (s. 152) förklarar Rogoff. 
Att Rogoff betonar begreppet appropriering har att göra i en åtskillnad av 
olika teoretiska ställningstaganden.   

The appropriation perspective views development as a dynamic, active, mu-
tual process involved in peoples participation in cultural activities; the inter-
nalization perspective views development in terms of a static, bounded “ac-
quisition” or “transmission” of pieces of knowledge. These are, I believe, 
quite different theoretical views (s. 153).    

Epistemiska positioneringar  
I likhet med Sfards (1998) uppfattning om bilden av lärande som participa-
tion och som ”något som görs” används i den här studien begreppet episte-
miska positioneringar (epistemic stance) för att analysera hur kunskap görs 
gällande i de matematiska aktiviteter som barn och pedagoger i förskolan 
deltar i. Centralt är hur deltagarna positionerar sig till varandra och till den 
pågående aktiviteten. 

Risberg (2014) skriver om epistemiska aspekter som centrala fenomen 
och om en ”växande flora” (s. 31) av interaktionsstudier där begreppet 
epistemisk i kombination med andra begrepp används. Stivers, Mondada och 
Steensig (2011) talar om två olika huvudlinjer om hur kunskap hanteras i 
och genom social interaktion. Den ena, och som används inom diskursiv 
psykologi behandlar hur kunskap, kognition, minnet och andra psykologiska 
konstruktioner hanteras som ämne och innehåll av deltagare i interaktion.  
Den andra huvudlinjen, vilken främst använts inom samtalsanalytisk forsk-
ning, fokuserar ”epistemic positions taken through language and embodied 
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action” (Stivers m.fl., s. 8). I den här studien är det den sistnämna huvudlin-
jen som görs gällande. 

Att man vet något och hur man vet det är något som ständigt görs relevant i 
interaktionen mellan människor. Vi visar hela tiden upp för varandra vad vi 
antar att andra kan och vet och vad vi själva kan och vet (Melander & Sahl-
ström, 2010, s. 130).  

 
Om blicken lyfts mot skolan kan epistemiska positioneringar användas ”som 
resurs i klassrummet för att avgöra om någon har förstått eller inte och vad 
någon kan eller behöver lära sig” (Melander & Sahlström, 2010, s. 130). 
Epistemiska positioneringar är därför något som pedagoger och lärare kan ta 
fasta på i mötet med barn och elever i förskola och skola. Genom att studera 
epistemiska positioneringar och dess förändringar, över tid, synliggörs även 
barnens lärandeprocesser menar Melander och Sahlström (2010, 2011).  

Epistemiska positioneringar som begrepp blir alltså användbart i analyser 
då lärandet förstås som något man gör i relation till andra människor och till 
omgivningen. I ett par studier undersöker Melander (2012, 2013) episte-
miska positioneringar. I den först nämnda studien (Melander, 2012) behand-
las en ”peer learning activity” där en 6-årig flicka lär några kamrater ja-
panska tecken och siffror. Flickans ställning i aktiviteten som kunnig delta-
gare ratificeras dels av pedagogen som bad henne att lära andra, dels med 
anledning av en tidigare resa till Japan som gör att flickan erhållit relativa 
rättigheter att kunna något (som inte andra kan). Analysen av aktiviteten 
visar upp en relationell och dynamisk relation mellan positioner som kun-
niga och icke kunniga deltagare i aktiviteten. Till exempel visas att en posit-
ion som kunnig måste upprätthållas genom att denne uppvisar ”nya” och 
andra kunskaper. Melander poängterar dock att det är den epistemiska eko-
login15 som förändrats i aktiviteten och inte den 6-åriga flickan (som är den 
elev som lärt några av sina kamrater att räkna på japanska). Då hon de facto 
fortfarande kan räkna och skriva tecken och siffror på japanska. Däremot 
förändrades den epistemiska relationen mellan flickorna, att vara den som lär 
och att vara den som lär ut över tid och där en av flickorna som från början 
inte kunde någon japanska alls så småningom blir engagerad i att lära de 
andra. Den andra studien (Melander, 2013) genomfördes i en Reggio Emilia 
inspirerad blandad förskoleklass och år ett. I den analyserade aktiviteten 
tilldelas en av eleverna en position som kunnig av pedagogen och får i upp-
drag att undervisa sina kamrater inom ramen för en specifik skoluppgift. I 
analysen identifierades bland annat en medpedagogroll, en roll som visade 
sig vara föränderlig. Det betyder att positionerna är ett resultat av det stän-
diga interaktionella arbete som pågår mellan deltagarna. Intressant för före-
                                                
15 Begreppet epistemisk ekologi (epistemic ecology) erbjuder “an analytical framework for the 
dynamics of the relationship between knowing and unknowing participants” (Melander, 2012, 
s. 245).  
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liggande studie är just det om hur kunskapspositioner etableras och upprätt-
hålls av deltagarna inom ramen för undervisningspraktiker.  

Stivers m.fl. (2011) skiljer mellan tre framträdande dimensioner av kun-
skap i interaktion: epistemisk tillgång (epistemic access), epistemisk före-
träde (epistemic primacy) och epistemiskt ansvar (epistemic responsibility). 
Epistemisk tillgång handlar om vad en deltagare kan eller inte kan samt med 
vilken säkerhet och direkthet detta kunnande och vetande visas upp samt 
ursprunget till kunskapen. Epistemiskt företräde i sin tur berör deltagarnas 
relativa rättigheter att veta och företräde att yttra sig inom specifika verk-
samheter eller domäner. Med detta menas att somliga deltagare kan ges före-
träde framför andra att agera och handla (jfr Melander, 2012, 2013; Risberg, 
2014). I en pedagogisk praktik kan det handla om att exempelvis förskole-
chefen har företräde att handla vid vissa mer organisatoriska frågor medan 
förskolläraren i ett arbetslag kan ges epistemiskt företräde i andra frågor före 
exempelvis barnskötaren (jfr även Risberg, 2014). Melander (2013) visar i 
analyser att även barn upprätthåller företrädesrätten i aktiviteter. Epistemiskt 
ansvar behandlar rättigheter och skyldigheter och handlar om deltagarnas 
särskilda ansvar och skyldigheter gällande att kunna och veta inom olika 
verksamheter. Exempelvis visar Melander (2013) i analyser hur pedagogen 
går in och tillfälligt tar över det epistemiska ansvaret i en pågående aktivitet 
från en elev. Det gör hon när eleven i sin roll som medpedagog påtalar samt 
visar upp en begränsad epistemisk tillgång. 

Centrala utgångspunkter 
Studiens övergripande syfte är att studera matematiska aktiviteter och hur 
dessa aktiviteter formas genom barnens interaktioner med varandra och med 
pedagogerna. Det som studeras är alltså sådant som deltagarna i interaktion 
orienterar emot, och som visar sig genom deltagarnas handlingar i interakt-
ion. Konkret innebär det att olika naturligt förekommande aktiviteter där 
matematik formas i en förskola studerats ”inifrån”, och där den sekventiella 
organiseringen i deltagarnas interaktion legat som grund för analyserna. 
Analysen omfattar även hur deltagare i interaktion med varandra samtidigt 
använder sig av tal, kropp samt orientering mot den materiella omgivningen 
(Goodwin, 2000). 

 I begreppet epistemiska positioneringar (epistemic stance) synliggörs 
kunskapsrelationer mellan deltagarna i aktiviteterna. I det arbetet är Stivers 
m.fl. (2011) distinktioner om epistemisk tillgång (epistemic access), episte-
miskt företräde (epistemic primacy) och epistemiskt ansvar (epistemic re-
sponsibility) användbara. Föreliggande studie baseras på en syn på lärande 
som situerad och formad genom social interaktion. Med en sådan utgångs-
punkt kan också lärande ske varsomhelst där människor är engagerade i 
social interaktion. Således placerar sig studien i en deltagartradition (Melan-
der, 2009; Melander & Sahlström, 2010; Rogoff, 1995; Sfard, 1998).   
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Begreppet väglett deltagande (guided participation) (Rogoff, 1995) an-
vänds för att förstå hur exempelvis barn med olika erfarenheter vägleder, 
utmanar och utgör varandras resurser i interaktionen.  
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Kapitel 3 Videoanalys och etnografiskt 
fältarbete  

 
I det här kapitlet beskrivs de tillvägagångssätt och metodologiska ställnings-
taganden som gjorts under studiens olika faser. Kapitlet är uppdelat i fyra 
mer övergripande delar. Allra först behandlas genomförandet av fältarbetet 
där exempelvis tillträdesprocessen och den första kontakten med förskolan 
beskrivs. Efter det redogörs för hur datamaterialet samlats in. Här behandlas 
även rollen som forskande förskollärare. Därefter beskrivs hur materialet har 
analyserats. Avslutningsvis förs ett sammanfattande resonemang kring etiska 
aspekter och de ställningstaganden som gjorts under forskningsprocessens 
alla olika faser.    

I studien har etnografi i kombination med videoinspelningar av barn och 
pedagogers interaktion i vardagliga aktiviteter använts. Inom den tradition-
ella etnografin förespråkas dels fältarbeten som pågår över en längre tid och 
ofta med ett direkt deltagande av forskaren i det sociala livet som studeras 
(Duranti, 1997; Emerson, Fretz & Shaw, 1995), dels att ett flertal in-
samlingsmetoder används (Kullberg, 2004). Den här studien bygger också på 
annat material än videoinspelningar. Det har att göra med ställningstaganden 
som att forskaren behöver förstå sammanhanget i den miljö han eller hon 
studerar (Goodwin, 2000; Heath, Hindmarsh & Luff, 2010). Duranti (1997) 
förklarar etnografisk metod på följande vis: 

We can say that an ethnography is the written description of the social organ-
ization, social activities, symbolic and material resources and interpretive 
practices characteristic of particular group of people (s. 85).  

 
Evaldsson (2005) sammanfattar deltagande observation och videoinspel-
ningar på följande träffande sätt: ”deltagande observation i kombination med 
videoinspelningar [syftar] till att få kunskap om vardagliga aktiviteters inne-
börd för deltagarna själva och även det vidare sammanhang som inspelade 
aktiviteter och deltagare ingår i” (s. 44).  
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Val av förskola och tillträdesprocessen  
Den första fasen av det etnografiska fältarbetet kom att handla om att hitta en 
förskola att utföra studien på. I stycket nedan redogörs för processen kring 
tillträdet, från chefen till pedagogerna och barnen samt deras föräldrar. 
Undersökningsgrupperna beskrivs närmare samt den mängd empiri som 
samlats in redovisas. 

Via en fråga ställd till en person på ett företag där förskoleverksamhet be-
drivs möjliggjordes kontakt med flera förskolechefer inom företaget som var 
och en ansvarade för flera förskolor. Samtalet med förskolecheferna som 
skedde telefonledes var överlag positiva. I samtalen berättade jag om studien 
mer övergripande (intresset för matematiska aktiviteter i förskolan) och che-
fen fick i sin tur tillfälle att ställa frågor. En nödvändighet var att matematik, 
på något sätt, skulle finnas med på förskolans agenda under den tid som stu-
dien pågick. Efter telefonsamtalen med cheferna möttes sedan ett arbetslag 
inom respektive förskolechefs område upp (det vill säga tre olika arbetslag). 
Den första kontakten med de tre förskolorna såg lite olika ut. Vid två av 
förskolorna ägde kontakten med pedagogerna rum i deras respektive för-
skola. På den ena förskolan deltog alla förskolans pedagoger och på den 
andra deltog två förskollärare. Den tredje förskolans pedagoger möttes upp 
under en planeringsdag på förskoleföretaget, och på det mötet deltog även 
förskolechefen. Efter att ha haft personliga möten med de olika förskolornas 
pedagoger valdes slutligen en förskola ut där pedagogerna uttryckligen och 
återkommande sa att de ville delta i studien. Förskolan kom att heta Cirkeln i 
studien vilket är ett fiktivt namn (se Vetenskapsrådet, 2011).   

Den första kontakten med förskolan 
Några dagar efter mitt möte med den utvalda förskolan uppstod möjlighet till 
deltagande på förskolan Cirkelns gemensamma föräldramöte. Innan föräld-
ramötet träffade jag alla pedagoger på de båda förskoleavdelningarna. Mötet 
med pedagogerna var positivt och det tycktes som om de båda förskollärar-
nas entusiasm påverkat övrig personal också. Alla pedagoger skrev i sam-
band med mötet på ett godkännande om sitt deltagande i studien (bilaga 3). 
Att föräldramötet sammanföll så passande i tid var en fördel eftersom möj-
ligheten att presentera och redogöra för forskningen samt studiens metodval 
kunde göras muntligen med nästan alla föräldrar samtidigt. Samtalet med 
föräldrarna handlade förutom om forskningens innehåll främst om video-
filmning som insamlings- och observationsmetod samt de etiska aspekter 
som råder i samband med (video-) forskning och yngre barn (jfr HSFR, 
1996; Vetenskapsrådet, 2011). En pappa på mötet undrade exempelvis hur 
filmerna skulle användas och förvaras. De båda blanketterna som lämnades 
ut till föräldrarna förklarades också närmare på mötet. Det var dels ett 
missivbrev (bilaga 2) som beskrev mig samt den tänkta forskningen, dels ett 
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formulär om godkännande i undersökningen (bilaga 3). Samtliga deltagande 
föräldrar skrev under blanketten, de allra flesta i samband med mötet. Några 
valde dock att ta med blanketten till hemmet och diskutera frågan med annan 
anhörig. Förskolans pedagoger tog kontakt och lämnade över missivbrev och 
formulär till de föräldrar/vårdnadshavare som inte deltagit under föräldramö-
tet. Pedagogerna beskrev också att de påminde de som inte lämnat in sitt 
godkännande. Alla föräldrar eller vårdnadshavare lämnade sitt godkännande 
för sitt barns deltagande i studien. Att erhålla godkännande från föräldrar 
eller vårdnadshavare är en förutsättning för att minderåriga (barn under 15 
år) får filmas (Vetenskapsrådet, 2011). Det innebar således att inga situat-
ioner behövde undvikas på grund av att barn vars föräldrar/målsman inte 
lämnat godkännande uppehöll sig. Viktigt att poängtera är att varje nytt ob-
servations- och videofilmningstillfälle tillsammans med barnen inneburit att 
tillträdet (om-) förhandlats.  

De tre första besöken på förskolan skedde alla tre med videokameran 
hängande över axeln. Det innebar att videokameran fick lika många nyfikna 
blickar som jag fick som ”ny person” på förskolan. Ett syfte med det var att 
barnen (och pedagogerna) i lugn och ro skulle få bekanta sig dels med vide-
okameran dels med att ha en observerande forskare i miljön (jfr Corsaro, 
1982). Att videokamera, eller apparaturer av liknande slag, såsom ipad och 
digitalkamera var en naturlig del av barnens vardag var en tidig insikt. Bar-
nen berättade om att de hade videokamera i hemmet och pedagogerna både 
fotograferade och filmade barnen med ipad och digitalkameran frekvent. 
Pedagogerna hade förberett barnen på min ankomst samt talat om syftet med 
vistelsen på förskolan. En av de första dagarna på förskolan kommer två 
flickor springande fram till mig ute på förskolegården och frågar om jag var 
”den nya filmstjärnan” på förskolan. Barnens fråga visade att de visste om 
att jag skulle komma. Under de här inledande dagarna följdes verksamheten, 
det vill säga barn och pedagoger höll på med sina vardagliga sysselsättningar 
som att leka, äta, sjunga, läsa och så vidare. Jag närmade mig barnen och 
deras aktiviteter med stor försiktighet i syfte att gradvis skapa ett förtroende 
(jfr Aspers, 2007). Förutom att lära känna barn och pedagoger fick även 
pedagogerna möjlighet att ställa frågor och diskutera projektet ytterligare 
innan själva videofilmningen kom i gång. Under de här inledande dagarna 
antecknades flera situationer och matematiska aktiviteter ned. Till exempel 
iscensattes en aktivitet när några barn tillsammans med en pedagog blandade 
ihop en play-do lera (matematiska begrepp kopplade till volym och antal 
blev centralt i interaktionen). I barnens egna lekar gjordes också observat-
ioner som kunde sammankopplas med matematik och som pedagogerna 
utmanande matematiskt (se exempelvis inledningen till kapitel 4). Under de 
här inledande dagarna blev jag varse om att det som intresserade var både 
barnens egna aktiviteter och pedagogernas initiativ till matematiska aktivite-
ter, eftersom mitt intresse var själva aktiviteterna och matematiken (och inte 
i första hand vem som initierat dem).  
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Pedagogerna berättade alltid för barnen att ”idag är Gabriella här och fil-
mar”. Det gjorde barnen förberedda samtidigt som de också kunde ta ställ-
ning till sitt deltagande. Förutom det har barnen alltid tillfrågats av mig in-
nan själva videofilmningen påbörjats, det har inneburit att barnen fått in-
formation om sina möjligheter att neka sitt deltagande åtminstone två gånger 
före varje filmtillfälle. Förutom att bli tillfrågade om att bli filmade har de 
även blivit uppmärksammade på att de när som helst kan avbryta sitt delta-
gande under pågående (film-) process. Observationerna har således varit helt 
öppna (Vetenskapsrådet, 2011). Vid ett tillfälle bad också en flicka om att 
inte bli filmad. När kameran stängdes av bad hon genast om att den skulle 
sättas på igen. Min uppfattning var den att hon ville undersöka om hon verk-
ligen kunde avbryta sitt deltagande, något som jag alltid lovat barnen innan 
påbörjad inspelning. Vid detta särskilda tillfälle satte jag inte på kameran 
igen. Förutom det har jag under pågående videofilmning försökt att ”läsa av 
barnen”. Jag upptäckte inte några avvikande handlingssätt eller ogillande 
från något av barnen, tvärtom visade de allra flesta ett stort intresse över 
såväl kameran som videofilmningen. Anna får utgöra exempel på det, under 
Geomag aktiviteten med Elias frågar Anna mig: ”får vi se alla filmer när vi 
är klara”. Efter avslutad inspelning valde de dock att göra annat. 

Förskolan och deltagarna 
Förskolan Cirkeln hade under tiden som studien pågick totalt ungefär 100 
inskrivna barn i verksamheten. Förskolan består av fem förskoleavdelningar, 
varav tre avdelningar för yngre barn (1-3 år) och två avdelningar för äldre 
förskolebarn (3-5 år). Totalt 48 inskrivna barn på de ”äldre avdelningarna” 
berördes mer eller mindre av den forskning som bedrevs under en samman-
lagd tid på 6 månader. Några av barnen förekommer i flera exempel i resul-
tatredovisningen och de barnen (liksom pedagogerna) har genomgående fått 
samma namn i studien. Det innebär exempelvis att pedagoger som Lisa och 
Eva och barnen Kajsa och Vanessa är samma personer i varje förekommande 
exempel i uppsatsen där dessa namn finns representerat. Alla deltagande 
barn och pedagoger har getts fiktiva namn, helt enligt Vetenskapsrådets 
(2011) riktlinjer och rekommendationer. I tabellen nedan presenteras de del-
tagande barnen i de olika aktiviteterna. 

Tabell 1. En översikt av deltagande barn i resultatkapitlens interaktionssekvenser 

Barnen Typ av aktivitet/Kapitel 
Ester Exemplet om lövhögarna, kapitel 4 
Anna Problemlösningsaktivitet och utforskandet av geometriska former, 

kapitel 5 (samt inledningen till kapitel 1) 
Elias Problemlösningsaktivitet, kapitel 5 
Kajsa Ljusbordsaktivitet, kapitel 5 och kapitel 6 
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Elisa Ljusbordsaktivitet och grafiska representationer, kapitel 5 
Vanessa Pärlslutaraktiviteten och utforskandet av geometriska former, 

kapitel 5 
David Exemplet om dokumentation, kapitel 4 och kapitel 6 
Adam Kapitel 6 

 
Förutom de ovan uppräknande barnen förekommer även Viktor, William, 
Filip, Nellie, Maja, Emilia, Tea och Martin i exemplen. De här barnen hade 
inte lika framträdande roller som de ovan presenterade barnen (åtminstone 
inte i just de exemplen som lyfts fram). För den skull är de inte mindre vik-
tiga eftersom deras handlingar också har betydelse för hur interaktionen 
formas. I nästkommande tabell redovisas de pedagoger som deltar och syns i 
resultatkapitlen. 

 
Tabell 2. En översikt av deltagande pedagoger i resultatkapitlens interaktionsse-
kvenser 

Pedagoger Tidpunkt för examen som 
barnskötare alt. förskollä-
rare/ har läst matematik i 
sin utbildning 

Aktivitet/kapitel 

Lisa 2012/ Ja Ljusbordsaktivitet, grafiska 
representationer, pärlslutarakti-
viteten (kap 5) samt kapitel 6. 

Eva 1978/ Nej Kapitel 6 
Petra 1984/ Nej Utforskande av geometriska 

former (kap 5) 
 

Som tabellen visar förekommer Lisa i en majoritet av exemplen. En anled-
ning till det är att just dessa exempel uppfattades kritiskt intressanta i ana-
lysen. Emellertid återfinns kommentarer och beskrivna exempel på matema-
tiska aktiviteter från Eva på flera platser i resultatet. På de båda förskoleav-
delningarna arbetar totalt 3 förskollärare och 3 barnskötare. I den här studien 
går all personal under benämningen pedagoger. Att inte göra skillnad på 
personalkategorierna är ett medvetet val eftersom studien inte avser under-
söka huruvida förskollärare arbetar med matematik på ett sätt och barnskö-
tare på ett annat. Dessutom talade även personalen om sig själva som just 
pedagoger. Förskolan Cirkeln bedrivs inte med någon särskild pedagogisk 
inriktning, utan man anser sig driva ”vanlig svensk förskoleverksamhet” 
med som en av pedagogerna (Eva) nämner ”stora kunskaper om läroplanen”.   



 33 

Insamlad empiri och dess omfattning 
Fältarbetet med videofilmning påbörjades i november 2012 och avslutades 
april 2013, det innebär att datainsamlingen pågick under sex månader. De 
dagar som tillbringades på förskolan Cirkeln bestämdes alltid i samråd med 
pedagogerna, vanligast var ett deltagande om en ibland två gånger i veckan 
och då främst under förmiddagarna. Några kompletterande besök i förskolan 
har även skett efter april månad. De besöken har haft som syfte att utöka 
förståelsen för olika frågor, exempelvis ställdes kompletterande frågor om 
temaarbetet; hur det startades, hur arbetet inom temaarbetet fortskred när jag 
inte var på plats och hur det kom sig att geometriska former blev så centralt i 
temaarbetet. Andra frågor handlade om de dokumentationer som skapades.  
 
Tabell 3 Förteckning över datamaterial 

Typ av material Förskolan Cirkeln Totalt 
Videoinspelat material Cirka 8 timmar 8 h/film 
Fältanteckningar 25 A4 sidor 25 A4 sidor 
Fotografier 100 fotografier 221 fotografier/bilder 
Powerpoint 121 bilder med text  

 
Som tabellen visar finns totalt ungefär 8 timmars registrerad videofilm16, 25 
sidor fältanteckningar, 100 fotografier (främst bilder tagna i miljöerna) samt 
den powerpointpresentation som visades på föräldramötet höstterminen 2013 
om totalt 121 bilder. Utöver fältarbetet har jag deltagit vid tre olika plane-
ringsträffar, två av träffarna tillsammans med förskoleavdelningarnas förs-
kollärare och vid den tredje träffen deltog alla pedagoger från de båda för-
skoleavdelningarna. En av träffarna, den från juni 2013, spelades in med en 
iphone. I direkt anslutning till inspelningstillfället renskrevs samtalet i sin 
helhet (ingår i de 25 sidor långa fältanteckningsmaterialet) och därefter rade-
rades innehållet från telefonen. Vid de andra två besöken fördes löpande 
anteckningar (även det materialet ingår i fältanteckningarna).  

Studiens arbetssätt – videofilmning och deltagande 
observation 
Inom etnografisk forskning används vanligen en kombination av flera olika 
metoder för att samla in det empiriska materialet. I den här studien har det 
videoinspelade materialet varit det primära materialet även om, i rollen som 
deltagande observatör, kompletterande material samlats in. Kompletterande 

                                                
16 Allt material, videofilmerna, fotografier samt powerpointen finns sparade på en extern 
hårddisk, som förvaras i ett låst skåp på Uppsala universitet.  
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insamlingsmetoder anses nödvändiga för att förstå den typ av verksamhet 
som studeras (Goodwin, 2000; Heath & Hindmarsh, 2002). Metoden som 
används är också alltid ett teoretiskt val menar Duranti (1997). Då den här 
studien syftar till att upptäcka ’the natives’ point of view’, det vill säga ett 
deltagarperspektiv krävs videoinspelningar som datainsamlingsmetod. Det 
har inneburit att analyserna grundats i deltagarnas orientering och inte i på 
förhand fördefinierade kategorier (förutom att det är just matematiska aktivi-
teter som intresserat).   

Videofilmning; teoretiska och praktiska val 
Emerson m.fl. (1995) och Mondada (2006, 2007) menar att forskaren tar ett 
analytiskt och ett teoretiskt ställningstagande när han eller hon väljer att 
arbeta med videoinspelningar. De skriver exempelvis att viss analys sker 
redan när kameran riktas vid inspelningstillfället, när kameran flyttas eller i 
andra tekniska val som görs. Den etnometodologiske och samtalsanalytiske 
forskaren studerar som nämnts det situerade, det som händer här och nu, i 
deltagarnas värld (Heath m.fl., 2010; Tholander, u.å.). Man kan alltså förstå 
det som att etnometodologen reproducerar den ordning som deltagarna själva 
skapar, en ordning som han eller hon sedan försöker återge. Analyser av hur 
deltagare åstadkommer denna sociala ordning kräver därför (video-) inspel-
ningar som kan studeras i detalj (Duranti & Goodwin, 1992; Tholander & 
Thunqvist Cekaite, 2009 ).  

För videofilmningen har en handhållen digital videokamera använts. Ka-
meran är liten och smidig och lätt att hantera, egenskaper som ansågs viktiga 
eftersom ett tidigt beslut var att inte använda stativ under själva videofilm-
ningen. Att planera inspelningarna, såsom kameraplacering, stativ eller inte 
stativ etcetera, såsom Heath och Hindmarsh (2002) rekommenderar var inte 
möjligt att göra. Anledningen var att inspelningarna skett i olika miljöer och 
med många gånger snabba växlingar mellan dessa miljöer. Ibland har aktivi-
teter planerade av pedagoger videofilmats och ibland har barns egna initiativ 
till lek och aktivitet videofilmats, exempelvis när de lekt i bygg- och kon-
struktionshörnan eller suttit och ritat i rit- och skrivhörnan. Förutom det fö-
rekom ofta mycket rörelse över större ytor i aktiviteterna samt med många 
barn inblandade som inte heller gjorde det möjligt att använda stativ. I en 
liten barngrupp på mellan två till fem barn och med stillasittande aktiviteter 
(exempelvis bygglek, sagoläsning och när barn sitter och ritar eller spelar 
ipad), förblev jag stillastående under hela videoinspelningen. Då de här 
stunderna inte kunde förutses användes inte kamerastativ vid sådana till-
fällen heller. Men då videokameran har hög kvalitet och inte är särskilt käns-
lig för skakningar blev resultatet mycket tillfredsställande även vid sådana 
tillfällen. Förutom det har kameran en bra mikrofon vilket innebar ett gott 
resultat även ljudmässigt. Om det fungerat har deltagarna filmats framifrån, 
detta för att få med så mycket som möjligt av minspel, blickriktningar och 
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andra ansiktsuttryck samt andra kroppsrörelser. I aktiviteter som varit liv-
fulla och med mycket rörelse har själva inspelningen även skett bakifrån.  

Det allra första tillfället som videofilmades var en matematikaktivitet17 i 
förskolans gymnastiksal, en aktivitet i dess ”riktiga” sociala kontext 
(Mondada, 2006). Från mitt oerfarna forskarperspektiv upplevde jag situat-
ionen ”smått kaotisk”. Hur skulle en aktivitet med totalt 10 barn och 2 peda-
goger filmas på ett tillfredsställande sätt för att såväl studiens syfte som att 
god kvalitet skulle infrias var frågor som uppstod. Där och då valde jag att 
följa en interaktionssekvens från början till slut även om annat ”spännande” 
hände precis bredvid och det var något som togs fasta på genomgående un-
der tiden för datainsamlingen (jfr Grunditz, 2013). Flera månader senare 
blev detta särskilda ”kaotiska” tillfälle i gymnastiksalen föremål för ett 
mycket intensivt analytiskt arbete och aktiviteten har nu ett alldeles eget 
kapitel i den här uppsatsen, kapitel 6.  

Deltagande observation och förförståelse 
I metodlitteraturer finns ofta beskrivet att forskaren kan inta olika lägen i sitt 
deltagande i förhållande till fältet han eller hon studerar (Aspers, 2007; Du-
ranti, 1997; Kullberg, 1996/2004). Rollerna varierar från ett mer passivt 
deltagande till ett mer komplett och totalt deltagande (Duranti, 1997; Kull-
berg 1996/2004). Den roll och det förhållningssätt som togs i denna studie 
kan betecknas som något mitt emellan dessa båda, observatör-som-
deltagare-roll (se Kullberg, 1996/2004).  

Konkret har forskarrollen inneburit ett visst deltagande på så sätt att en 
sagobok har lästs för något barn och vid något tillfälle har jag också blivit 
bjuden på en ”kopp kaffe i hemvrån” av något barn. Ett barn sökte sig också 
ofta till mig, han stod gärna bakom videokameran när jag videofilmade eller 
så ville han leka med mig. Vid sådana tillfällen stöttade pedagogerna situat-
ionen och erbjöd barnet andra aktiviteter istället. Det innebar också att jag 
inte behövde avvisa honom. Följaktligen har rollen som pedagog undvikits.    

Som nämnts skriver Heath och Hindmarsh (2002) om den komplexitet det 
innebär med interaktionsforskning och vikten av att bli familjär med miljön. 
Att vara familjär ses som en nödvändighet för att kunna utföra deltagande 
observationer. I ett exempel med arkeologer beskriver Goodwin (2000) hur 
viktigt det är att ha kunskaper om det sammanhang som studeras. Arkeolo-
gernas synliga handlingar och orientering mot ett specifikt semiotiskt fält, 
såsom en speciell färgkarta18, kräver en förståelse för just detta kontextuella 
särdrag. Med tanke på min bakgrund som förskollärare har det inte varit 
något problem att förstå den kultur, verksamhet och de aktiviteter som ob-
serverats. Snarare har problematiken kring deltagandet handlat just om 

                                                
17 Initierade av pedagogerna och med en uttalad idé om matematiskt innehåll. 
18 Munsells färgkarta. 
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denna förförståelse, att på förhand tro sig veta vad som ska hända samt vad 
detta kan betyda (jfr Grunditz, 2013; Kultti, 2012). Tholander och Thunqvist 
Cekaite (2009) skriver att ”det gäller att försöka beskriva människors hand-
lingar utan att bedöma dem utifrån personliga vardagsföreställningar, prefe-
renser eller perspektiv” (s. 159). För egen del handlade det om att gå in i 
forskarrollen och i aktiviteterna som en forskare, och inte som förskollärare, 
för att den verksamhet som studerats inte skulle tas för givet. 

Material 

Informella samtal 
Under fältarbetet har samtal återkommande förts med såväl barn som peda-
goger. Med barnen om det de gjorde, om leksaker, aktiviteter och mycket 
annat och med pedagogerna om matematiska aktiviteter och om verksamhet-
en i stort. Att inta ett sådant förhållningssätt till studiens deltagare kan också 
kopplas till rollen som observatör-som-deltagare. Råd om att samla så 
mycket bakgrundsinformation om miljön, verksamheten och deltagarna som 
möjligt innan videofilmningen startade togs fasta på (Corsaro, 1982; Duranti, 
1997; Heath & Hindmarsh, 2002). Det gjordes med anledning av att den 
information som samlades in skapade en vidare kunskap och förståelse än 
den som videokameran fångade.  

Kommunikationen med alla inblandade har varit god under hela forsk-
ningsprocessen. Genom ett öppet deltagande skapades gynnsamma relationer 
med alla inblandade. Denna form av deltagande verkade även bidra till att 
videoinspelningarna blev mindre dramatiska och under hela forskningspro-
cessen har såväl barn som pedagoger visat ett stort intresse för den pågående 
forskningen. Pedagogerna ville exempelvis gärna ha information om det som 
filmades gången före och tankar kring detta och barnen i sin tur ville se det 
som filmats under såväl pågående videoinspelning som efteråt. 

Fältanteckningar  
Löpande under tiden för fältarbetet, och i direkt anslutning till besöken på 
förskolan har dagens intryck nedtecknats. Mestadels har anteckningarna 
skett i hemmet efter besöket i förskolan. Praktiska inslag har noterats som till 
exempel hur många barn som medverkat i de inspelade aktiviteterna, tid-
punkt på dagen, vilken lokal samt beskrivning av densamma, vilka pedago-
ger som varit närvarade etcetera. I samband med reflektioner från dagen 
uppstod ibland också frågor om det upplevda som antecknades ned och togs 
med som frågor till pedagogerna. Reflektioner från videoinspelningen, frå-
gor om det upplevda, men också reflektion gällande mer praktiska saker 
såsom svårigheter vid själva videoinspelningarna har noterats. Förutom det 
har även vissa situationer som observerats där exempelvis barn och pedago-
ger använt matematiska begrepp eller annat som handlat om matematik an-
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tecknats ned. Detta har då gjorts i direkt anslutning till händelsen. Förekom-
mande fältanteckningsmaterial är i uppsatstexten framställd som tjocka be-
skrivningar och ibland som kortare citat (jfr Heath & Hindmarsh, 2002).  

Fotografering och annat insamlat material 
De fotografier som tagits under det pågående fältarbetet var framförallt bil-
der tagna i förskolans inom- och utomhusmiljöer. Det betyder att barnen inte 
förekommit i så stor utsträckning på fotografierna. Fotografier har tagits i 
alla hörnor i inomhusmiljön (bygg- och konstruktionshörnan, rit- och skriv-
hörnan, läshörnan etcetera). Dessa har främst använts som stöd när försko-
lans miljöer, i kapitel fyra, beskrivits närmare. I och med att fotografier ta-
gits vid flera tillfällen har även de förändringar (i form av ommöbleringar 
och tillägg av material) som pedagoger (och barn) iscensatte i miljöerna 
synliggjorts. Fotografierna förvaras på en extern hårddisk19. Några fotogra-
fier används även som illustrationer i uppsatsen. De bilder som för övrigt 
visas i uppsatsen har valts för att synliggöra det som fokuseras i texten och i 
analyser. De gånger barn eller pedagoger finns med på bild visas de bakifrån 
eller har deras ansikten täckts över för att undanröja fastställandet av deras 
identitet (Heath & Hindmarsh, 2002; Vetenskapsrådet, 2011). Vidare har 
även material såsom exempelvis powerpointpresentationen som pedagogerna 
använde vid ett föräldramöte hösten 2013 och kopior från litteraturer och av 
bilder samt dokumentationer från väggarna samlats in. Det materialet har 
också främst använts vid beskrivningar av material och miljöer i kapitel 4.   

Analys 
Den analytiska fasen påbörjas, som tidigare nämnts, redan när forskaren tar 
ett beslut om att använda video (Mondada, 2006). Duranti (1997) förklarar 
vad analyser är och går ut på i följande citat: ”an analysis is /…/ a selective 
process of representation of a given phenomenon with the aim of highlight-
ing some of its properties” (s. 114). I den här studien är målet att analysera 
den interaktion som pågår i matematiska aktiviteter på förskolan Cirkeln.  

Bearbetning av data 

Sortering av videomaterialet 
Allra först sammanställdes alla videoinspelningar i en tabell i syfte att skapa 
överblick samt ordning och struktur över materialet. Totalt finns 25 olika 

                                                
19 Vilken är densamma som videofilmerna sparats ned på. Hårddisken förvaras i ett låst skåp 
på Uppsala universitet. 
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aktiviteter med ett matematiskt tema registrerade i tabellen20. Aktiviteterna 
varierar i tid från cirka 11 minuter upp till som mest cirka 30 minuter långa 
sekvenser. Filerna är märkta utifrån datum samt innehållet i aktiviteten, till 
exempel döptes den aktivitet som utgör kapitel 6 till ”trolleriaktivitet om 
geometriska former” i dokumentet.  I dokumentet beskrivs även vilka mate-
matiska områden som berörs i aktiviteten, vad som händer mer övergripande 
på filmen, vilka deltagare, rum och tid samt andra reflektioner. Reflektioner-
na handlade om allt ifrån noteringar kring själva filmandet till noteringar om 
intressanta sekvenser och barnens fortsatta utforskande med materialet ef-
teråt.  

Efter den här inledande sorteringen gjordes ytterligare en sammanställ-
ning eller screening21 av innehållet i filmerna, den här gången med utgångs-
punkt i det matematiska innehåll som blivit synligt i de olika aktiviteterna. 
Här markerades också om aktiviteterna varit pedagog- eller barninitierade. 
En variation av matematiska innehåll antecknades såsom exempelvis: rums-
uppfattning, geometriska former och begrepp, delar-helheter, mäta-jämföra, 
antal- räkna, relationer stor-liten och hög-låg. I de barninitierade exemplen 
antecknades, förutom flera av de ovan uppräknade, även matematiska inne-
håll som symmetri och sortering22. I det här skeendet har det varit de mate-
matiska innehållen i aktiviteterna som bestämt sorteringen av videomateri-
alet.  

I valet av exempel till uppsatsen har förutom intressanta matematiska ak-
tiviteter även de interaktionella fenomen som visats upp intresserat. För att 
komma igång med det konkreta analysarbetet valdes allra först tre intres-
santa utdrag eller sekvenser från videofilmerna ut för noggrannare gransk-
ning och transkription. Duranti (1997), Martin och Evaldsson (2012) samt 
Melander (2009) menar alla att de utvalda filmklippen ska ”kasta ljus på” 
specifika fenomen samt vara relevant för de forskningsfrågor som ställts. 
Parallellt med analysarbetet av de tre inledande sekvenserna, som alla åter-
finns i kapitel 6, granskades även det större (video-) materialet. Jämsides 
med analysarbetet av videomaterialet har även övrigt insamlat material (ex-
empelvis fältanteckningarna och fotografierna) använts som stöd och klar-
lägganden (detta gäller i alla resultatkapitel). Under tiden för analysarbetet 
lästes också andras texter för att utöka förståelsen om teorierna och analys-
arbete i stort. Att läsa teori, titta på film och att sätta sig in i tidigare forsk-
ning samt att själv börja formulera sina data skedde nu i växelverkan. 

                                                
20 Förutom dessa finns även flera mindre nedskrivna anteckningar som berör matematiska 
aktiviteter. 
21 Detta gjordes i ett excelark. 
22 Jag har inte valt ut någon viss typ av matematiska aktiviteter som observerats och följts 
särskilt. 
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Transkriptioner 
Transkriptionerna är ett hjälpmedel för att visa fram analytiska poänger eller 
tydliggöra fenomen, men det är alltid videofilmerna som huvudsakligen ana-
lyseras menar Mondada (2007) och Sidnell (2010). Det har inneburit ett väx-
lande mellan videofilmerna och transkriptionerna under hela det pågående 
analysarbetet. Då den här studien intresserar sig för samspel mellan barn och 
pedagoger i en förskolekontext inkluderar det deltagarnas alla uttryck och 
kommunikationssätt i samspelet (Goodwin, 2000). Medan det finns nå-
gorlunda bra metoder för att transkribera tal så är det en mycket större utma-
ning att finna bra transkriptionsformer för förkroppsligade handlingar 
(Björk-Willén, 2007; Melander, 2009). I den här uppsatsen har förutom att 
kroppsliga handlingar skrivits kursivt och inom dubbelparentes även bilder 
från videon23 använts som klargörande tillägg ”some images that are key to 
the analysis” (Heath m.fl., 2010, s. 117). Duranti (1997) menar att ett tran-
skript ska vara inbjudande att läsa och inte ha för mycket information. Det 
var också något som togs fasta på när transkripten skapades. Förutom att 
fungera som en förstärkande del av förkroppsligade handlingar (jfr Melan-
der, 2009), har framkallade bilder från videofilmerna även bidragit till att 
göra transkripten mer läsvänliga.  

Något måste också sägas om det transkriptionssystem och symboler som 
använts i studien. Läsvänlighet har som sagt varit angeläget att uppnå, vilket 
inte inneburit en begränsning av symboler i transkripten. Tvärtom säger de 
symboler som förekommer oss något om hur interaktionen och den sekventi-
ella organisationen av handlingar sett ut. Från början kommer det transkript-
ionssystem som använts i studien från Gail Jefferson (1984, i Heath m.fl., 
2010, s. 67) och är vida känt och använt runt om i världen. För den här upp-
satsen har inspiration till de använda symbolerna (se bilaga 1) hämtats med 
några små tillägg/ändringar från Melander och Sahlström (2010). Transkript-
ionerna presenteras som excerpt i uppsatsen och är numrerade enligt föl-
jande: exempelvis 6:1a, där står siffran sex för kapitlets numrering, ettan är 
excerptens numrering medan a:et står för att en fortsättning följer, det inne-
bär att finns ett a finns även ett excerpt 6:1b.   

Etiska överväganden 
Som den här texten visat har etiska ställningstaganden varit något som fun-
nits med under hela forskningsprocessen. Från tillträdet till fältet, via an-
vändningen av video, till hur transkriptioner framställs samt hantering av 
bilder. I Sverige finns allmänna riktlinjer för humanistisk och samhällsveten-
skaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011) och i skriften Etik, God praxis vid 
                                                
23 S.k. “frame grabs” eller bilder tagna från filmen. Barnens och pedagogernas ansikten har 
markerats med en täckande ring för att undanröja deras identitet. 
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forskning med video (HSFR, 1996) också utgiven av Vetenskapsrådet finns 
särskilda föreskrifter gällande forskning med video. Fyra övergripande etiska 
riktlinjer har vävts in och behandlats i ovanstående text, informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet, handlar om att informera informanterna om syftet 
med forskningen. Förutom det ska informanterna också informeras om hur 
videobanden förvaras och hur länge som de sedan sparas. I ett möte med 
pedagogerna och i ett föräldramöte med föräldrarna fick de såväl muntliga 
som skriftliga (bilaga 2 och 3) förklaringar om forskningen. Samtyckeskravet 
handlar om medgivande till deltagande i forskningen, det vill säga deltagaren 
bestämmer själva om han eller hon vill delta. Samtycke till föreliggande 
studie har inhämtats skriftligen från barnens föräldrar då barnen är under 15 
år (bilaga 2). Förutom det har barnen alltid tillfrågats före videofilmningen 
(jfr Heath m.fl., 2010). Konfidentialitetskravet innebär att informanternas 
personuppgifter ska behandlas med största försiktighet så att obehöriga inte 
kan ta del av dem. Det handlar också om att såväl videoband som transkript-
ioner avidentifierats. Bilder och fotografier i transkripten har avidentifieras 
genom maskerade/täckta ansikten samt beskurna bilder. Sist nyttjandekravet 
vilket handlar om vad det insamlade materialet ska och får användas till. Det 
material som samlats in för den här studien får endast användas till den här 
licentiatuppsatsen. Det innebär exempelvis att videofilmerna inte kan använ-
das i undervisningssammanhang eftersom det inte är något som anhållits om 
hos informanterna. I mindre arbetsorienterade seminarier har videosekvenser 
visats, dessa seminarier ska dock inte likställas med exempelvis konferenser, 
utan förstås och ses snarare som en del av forskningsprocessen (HSFR, 
1996). Ett citat från Heath m.fl. (2010) har varit vägledande (och som kan 
kopplas till etiska ställningstaganden) under den pågående forskningen: 

The aim of the research is not to develop a critical analysis of the participants 
or the organization, but rather to analyse their skills and practices, and more 
generally to understand the world from the perspective of the participants 
themselves (s. 16).   

 
Målet med min forskning är som citatet från Heath m.fl. (2010) visar att 
försöka förstå deltagarnas (pedagoger och barns) vardagliga liv i en försko-
lepraktik. Särskilt har aktiviteter som initierats av barnen eller pedagogerna, 
och där olika matematiska innehåll formas fokuserats. Det innebär att det 
som studerats och intresserat i filmerna är aktiviteter, inte enskilda individer.  
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Kapitel 4 Miljöer och matematik på förskolan 
Cirkeln  

Det är höst och skogsmarken på förskolan Cirkelns förskolegård är täckt av 
stora mängder nedfallna löv. Fyra barn samarbetar två och två med att samla 
ihop löv i två varsina stora högar. Ett av barnen, vi kan kalla henne Ester ro-
par på pedagogen Lisa; ”Lisa, Lisa kom och ta kort på våran hög”. Lisa häm-
tar kameran och kommer strax tillbaka till barnen. När högarna fotograferats 
och barnen stolt visat upp dem ställer Lisa en fråga till barnen som berör ett 
matematiskt problem. Hon undrar för det första ”vilken lövhög är högst” och 
som ett förtydligande kommer även frågan ”vilken hög är stor och vilken hög 
är liten”? Ester svarar ”båda är lika stora” samtidigt som hon måttar med sina 
armar parallellt mellan de båda högarna, som ett sätt att säkerställa den ex-
akta höjden på dem (Från fältanteckningar 2012-10-10).  

 
Situationen ute på förskolegården visar hur Lisa tar tillfället i akt att med 
utgångspunkt i barnens önskan om att lövhögarna fotograferas, introducera 
ett matematiskt element i mötet med barnen. Med ett par korta frågor förs 
matematiska storleksbegrepp såsom hög(-st), stor och liten in i samtalet. 
Vanligt är enligt Björklund (2007) samt Doverborg och Pramling Samuels-
son (2009) att storleksbegrepp lyfts fram som motsatspar såsom Lisa gör och 
ett lärobjekt om storleksrelationer blir alltså synlig i interaktionen. Exemplet 
visar också att Ester förutom tal även använder kroppen som referens och 
måttenhet när hon mäter lövhögarnas höjd och storlek (jfr Björklund, 2007; 
Reggio Children, 1997). Det här inledande exemplet visar uppsatsens fort-
satta fokus nämligen deltagarnas interaktioner i matematiska aktiviteter i en 
förskola. 

Syftet med det här kapitlet är dock att på ett mer övergripande sätt besk-
riva den miljö som studien är utförd i. Pedagogernas planering och organise-
ring av miljöer och material som är tänkt att stödja barns matematiska lä-
rande beskrivs närmare. Som en del av förskolans miljö inbegrips även för-
skolans väggar och golv, där olika dokumentationer och bilder med ett ma-
tematiskt innehåll stod att finna under tiden för studien. Hur den materiella 
miljön sätts i arbete interaktionellt presenteras sedan i uppsatsens två resul-
tatkapitel, 5 och 6. Det första resultatkapitlet (5) visar upp en rad av matema-
tiska aktiviteter från förskolan Cirkelns vardag. Kapitel 6 närstuderar en 
specifik matematikaktivitet, en aktivitet som även följs över tid.  
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En dag på förskolan Cirkeln 
Under den tid som jag befinner mig på förskolan Cirkeln och som det här 
materialet samlades in ser en vanlig dag ut på följande sätt.  

Tabell 4. Ett dagsschema för verksamheten på förskolan Cirkeln 

 AKTIVITETER 
FM. Barnen tas emot utomhus. Lek/aktiviteter med förekommande materi-

al utomhus. 
Samling, någon gång under förmiddagen. 
Aktiviteter inom temaarbetet. 
Fruktstund, någon gång under förmiddagen.  
Barnen delas ofta upp i grupper, några barn stannar ute och andra 
grupper av barn går in. 

 Lunch 
EM. Aktiviteter inom temaarbetet. 

Lek och aktiviteter inomhus- alternativt i utomhusmiljön. 
Mellanmål. 
Efter mellanmålet börjar några barn att gå hem för dagen. 
Friare lekar och aktiviteter för de barn som är kvar fram emot stäng-
ning. 

  
 
Alla barn tas emot ute på gården (vår, sommar och höst). Från det att barnen 
kommer på morgonen leker de med och utforskar det material som erbjuds 
dem i form av gung/lekställningar, förekommande material från skogen samt 
annat lekmaterial utomhus. I utomhusmiljön kan hela eller delar av förskole-
grupperna bli kvar under hela förmiddagen. Någon gång under förmiddagen 
serveras även frukt till barnen. Fruktstunden är ett tillfälle på dagen där olika 
matematiska innehåll ibland kan synliggöras. De olika frukterna delas på 
olika sätt, till exempel i halvor, fjärdedelar och åttondelar och delar och hel-
heter konkretiseras genom att frukter som delats sätts ihop och separeras på 
nytt igen.  

Barnen delas ofta upp i olika gruppkonstellationer, vilka ser olika ut bero-
ende på vilka aktiviteter som är på gång. För det mesta går alltid någon 
grupp av barn in under förmiddagen för olika aktiviteter, där olika innehåll i 
temaarbetet (exempelvis matematik) framstår som den huvudsakliga verk-
samheten. Angående temaarbetet finns inga särskilda tider eller dagar för det 
eftersom barnen ofta visar ett stort intresse och iver av att få fortsätta menar 
pedagogerna24. Även om de aktiviteter som ordnas av pedagogerna och som 
observerats främst inträffar under förmiddagen. Dessa aktiviteter kan, såsom 

                                                
24 Epost skickad till mig 2014-02-06. 
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visas i kapitel 5 och 6, få ett matematiskt innehåll om bland annat geomet-
riska former och begrepp.  

Under förmiddagen, tiden varierar, anordnas även en samling tillsammans 
med barnen. Samlingarna är pedagogledda, och ofta görs kopplingar till så-
dant som ska inträffa eller till sådant som redan har ägt rum. Många sånger, 
lekar, aktiviteter och sagor som arrangeras på samlingen berör området ma-
tematik, detta är något som studeras närmare i nästa kapitel (5). Lunchmål-
tiden på förskolan inträffar ungefär klockan 11.00. Eva beskriver att aktivite-
ter kring rutinsituationer som att duka ett bord och själva måltidssituationen 
kan vara utmärkta tillfällen för att samspråka om och synliggöra olika mate-
matiska fenomen för barnen. Efter måltiden leker barnen mera fritt, inom- 
eller utomhus, ibland förekommer även aktiviteter inom temaarbetet efter 
lunch. Det möjliggörs då miljöerna planerats och iordningställts utifrån te-
maarbetet (också). Mellanmålet står framdukat på en vagn efter klockan 
14.00 och i samband med mellanmålet börjar även några barn att gå hem. De 
barn som är kvar på förskolan fram emot stängningsdags deltar i friare lekar 
och aktiviteter, såsom exempelvis sagoläsning, lek i bygg- och konstrukt-
ionshörnan eller i hemvrån. 

Förskolan Cirkelns olika måltidssituationer såsom fruktstunden, lunchen 
och mellanmålet består av en organisation av rutinsituationer som ibland kan 
få pedagogiska innehåll såsom exempelvis matematik. Förutom det visar 
mina observationer också att olika gruppaktiviteter, såsom samlingen och 
utflykter (vilka också kan få ett matematiskt innehåll) främst inträffar under 
förmiddagen då de allra flesta av barnen och pedagogerna är på plats.   

Utifrån den här beskrivningen av förskolan Cirkelns dagsprogram är det 
följaktligen inte möjligt att säga att matematik inträffar under en särskild 
tidpunkt, dag eller vid någon särskild aktivitet. Matematik ska snarare ses 
som en ”röd tråd under hela dagen” förklarar Eva. 

Förskolans miljöer och material 
Förskolan är placerad i en nedlagd skollokal som ligger naturskönt med en 
stor egen förskolegård. Terrängen är omväxlande med såväl skog, gräsytor, 
asfalt som sandytor. Då barn och pedagoger befinner sig i utemiljön flera 
timmar varje dag utgör den en betydelsefull del av förskolans miljöer. Därför 
är det, säger pedagogerna, viktigt att tänka på att matematik också ska synas 
och ingå även där och inte bara inomhus (liksom, vilket pedagogerna ofta 
påpekar, även läroplanens andra (kunskaps-) områden). I syfte att förmedla 
till förskolans föräldrar vad exempelvis matematik i förskolans verksamhet 
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kan vara konstruerade pedagogerna en powerpointpresentation25. Följande 
områden från läroplanen behandlades med fotografier och med förklarande 
texter i presentationen; språk och kommunikation, samhälle och omvärld, 
matematik, naturvetenskap och teknik, värdegrund, inflytande samt hälsa 
och välbefinnande. Inledningen till varje område i powerpointen beskriver 
vilka mål från läroplanen som fokuseras i efterföljande bilder. För övrigt 
syntes matematiska innehåll i verksamheten inte enbart under sin rubrik utan 
även under rubrikerna värdegrund och inflytande.  

Eftersom pedagogerna tar avstamp i förskolans läroplan i de olika aktivi-
teterna som presenteras i powerpointpresentationen (samt i ett flertal samtal 
med mig) är det intressant att utröna vad som står att läsa i läroplanen angå-
ende miljöer, material och matematik. Beträffande förskolans miljöer står att 
läsa i läroplanen, Lpfö 98/2010 (Skolverket, 2010), att den förutom att vara 
trygg ska utmana och locka till lek, aktiviteter och utforskande samt att bar-
nen ska erbjudas en ”väl avvägd dagsrytm och miljö” (s. 7) i förhållande till 
sin ålder och till sin vistelsetid i förskolan. Man tänker att ”såväl omvårdnad 
och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanse-
rat sätt” (s. 7). Dessutom ska barnen kunna växla mellan aktiviteter såväl 
inomhus som utomhus där ”utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och 
andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö” (s. 7). När försko-
lans läroplan reviderades 2010 fick förskollärarna ett förtydligat och utökat 
ansvar om att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen exempelvis 
”stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (s. 11). Förutom för-
skollärarnas utökade ansvar har även arbetslaget som helhet ett ansvar om 
”att utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för /…/ matematik” 
(s. 11).  I sig skrivs (lek-) materialen inte fram som en central figur i läropla-
nen och inte heller hur matematiska aktiviteter ska eller kan organiseras.   

Miljöernas tillgänglighet 
Vissa utrymmen i förskolebyggnaden är så gott som alltid tillgängliga för 
barnen medan andra utrymmen är mer oåtkomliga och därför används de 
heller inte lika regelbundet i den dagliga verksamheten. Till exempel kräver 
både gymnastiksalen och den ateljé som ligger en bit ifrån förskoleavdel-
ningarna en noggrannare förberedelse. Det beror på att fem förskoleavdel-
ningar med uppåt 100 barn ska kunna använda de olika utrymmena. Det 
innebär dock inte att spontana önskningar från barnen inte kan resultera i ett 
besök i ateljén eller gymnastiksalen. Det finns även tillfällen som pedago-
gerna initierar och helt enkelt reserverar tid i lokalen. Reservationerna gäller 
särskilt förskolans gymnastiksal eftersom salen även används av andra grup-
per av människor utanför förskolans verksamhet. De utrymmen som barnen 

                                                
25 Powerpointpresentationen visades på ett föräldramöte hösten 2013. Totalt ingår 121 bilder i 
presentationen som är strukturerad utifrån läroplanens (Lpfö 98/2010) mål i syfte att översätta 
målen i läroplanen till förskolans verksamhet. 
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disponerar mera fritt är respektive förskolerum samt den ateljé med hemvrå 
och vrå för affärslek som ligger mitt emellan de båda förskoleavdelningarna. 
Det gemensamma rummet används av barnen när de har lust och där möter 
barnen således även kamrater från avdelningen bredvid. Eftersom varje för-
skoleavdelning består av enbart ett större rum, samt en tambur, medför det 
också att materialen flyttas runt i rummet eller tas med ut i tamburen av bar-
nen. Vid ett tillfälle möttes jag av att några barn som själva iscensatt en sam-
ling i tamburen, precis innanför ytterdörren. Med sig har barnen material 
som de anser sig behöva i leken, t.ex. papper och pennor av olika slag. Bar-
nen skapar på så sätt ofta egna vrår för sina lekar.  

Att röra sig helt fritt mellan ute och inne kräver en viss planering eftersom 
barnen inte får leka på gården ensamma utan en pedagog. Vanligt är som 
nämnts att det nästan alltid finns en grupp barn ute tillsammans med en pe-
dagog. Det gör det trots allt möjligt till spontanitet mellan aktiviteter i ute- 
och innemiljön för barnen.  

Utomhus 
Det finns en pedagogisk tanke för det dagliga lärandet med matematik även 
ute på förskolegården. Pedagogerna har exempelvis målat olika matematiska 
aktivitetsområden på asfaltytorna. De har vidare förberett med mycket 
material till sandlådan (för utforskande av exempelvis volym), byggmaterial 
såsom lastpallar, störar och annat löst virke som kan stimulera barnens skap-
ande (matematiska) lekar har också tillförts. Av det lösa materialet bygger 
barnen, tillsammans med pedagogerna, vid något tillfälle en affär och i af-
färsverksamheten spirar sedan matematiken berättar Lisa. Lisa beskriver hur 
ett tydligt matematiskt tema växer fram utifrån barnens initiativ och verk-
samhet och utgör en aktivitet som pågår under flera dagar. Olika föremål 
samlades in, priser diskuterades och skrevs ned (i affären/korvkiosken kos-
tade en korv med bröd 20 kronor och en glass 1000 kronor), pengar tillver-
kades och pizzor, som också såldes i affären, delades i halvor och fjärdede-
lar.  

Pedagogerna lyfter även fram den skogslika delen på förskolegården som 
en potentiell plats för barns utforskande av matematik. I powerpointpresen-
tationen skildras hur lekar såsom exempelvis ”De tre bockarna Bruse” iscen-
sätts i skogen, och där barnen sedan utövar roller som den minsta, den mel-
lersta och den största bocken Bruse. En powerpointbild visar även hur före-
mål om antalet 5 samlas in i skogen och ytterligare en bild visar hur två barn 
sorterar grankottar för sig och tallkottar för sig, att sortera menar pedagoger-
na är ”nyckeln till matematik”.  

På förskolegården finns traditionella lekredskap som gungor och sandlå-
dor samt en mindre plan för allehanda sportaktiviteter och lekar. På ytorna 
med asfalt finns en målad hage, en labyrint, en ”geometrisk formorm” samt 
ett stort Fiaspel en (se bild 1 och 2). I presentationen som visades för föräld-
rarna syns barnen leka i de olika målade figurerna, till exempel visar en bild 
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två barn som spelar på det stora Fiaspelet (bild 2). Barnen använder två tär-
ningar och stimuleras på det sättet till att sammanräkna de båda tärningarnas 
prickar för att få fram det antal steg som de ska flytta pjäserna på spelplanen. 
Med matematiska ord kan man säga att barnen adderar. Förskolebarn möter 
den bakomliggande idén om räknandet långt innan de möter den mer for-
mella matematiken som sker i skolans undervisning menar såväl Ahlberg 
(2000) som Björklund (2009). Figurerna som är målade på asfalten är alltså 
konstruerade för att stimulera och utmana barns matematiska tänkande och 
lärande. Förutom att hoppa på de olika formerna, som barnen på bilden gör, 
inspirerar de målade aktiviteterna även till samtal om formerna och dess 
färger beskriver en av pedagogerna i ett samtal.  
 

 

 
Bild 2. När antalet prickar på tärning-
arna räknats ska spelpjäsen flyttas lika 
många steg 

Att hoppa långhopprep är en annan sysselsättning som intresserar flera av 
barnen. En bild i presentationen till föräldrarna illustrerar även den aktivite-
ten och så här säger pedagogerna om det matematiska i leken: ”när barnen 
hoppar rep övar de sig att räkna systematiskt och para ihop varje siffra med 
ett hopp; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…”. Det pedagogerna talar om handlar om det som 
Gelman och Gallistel (1978) menar är en grundläggande princip för att förstå 
hur man räknar, principen om stabil ordning, och som innebär att barnen 
säger räkneorden i samma följd varje gång samtidigt som de parar ihop varje 
räkneord med ett hopp. Om barnet hoppar till sju hopp och därefter missar 
kan ett barn som behärskar räkneramsans kardinalitet (kardinalprincipen) 
säga att hon/han hoppat sju hopp. Det vill säga att det sist nämnda räkneor-
det utgör den totala mängden räknade hopp.  

Halva förskolegården är anpassad för de yngre förskolebarnen, de mellan 
1-3 år och den andra halvan av förskolegården, den som beskrivits här, är 
anpassad för de äldre förskolebarnen, det vill säga 3-5 åringarna. Hela för-
skolan ramas in av en inhägnad, och de båda gårdarna skiljs åt med ett staket 
mellan sig. 

Bild 1. Geometriska former i 
utemiljön på förskolan Cir-
keln 
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Inomhus 
Förskolans avdelningar har alla varsin ingång och i anslutning till entréerna 
finns även större hallar. Tamburen som rum används som nämnts inte bara 
som entré och som utrymme för barnens kläder och andra tillhörigheter. 
Eftersom rummet har en stor yta påträffas barnen ofta lekandes även där. 
Inomhusmiljöerna på de båda förskoleavdelningarna, som ligger i fil med 
varandra, har ett gemensamt större utrymme mitt emellan sig. Avdelningarna 
är nästintill identiskt inredda. I den beskrivning som följer är det främst den 
ena av förskoleavdelningarnas miljöer som beskrivs. Mycket av det som 
lyfts är dock giltigt för den andra avdelningen också då man samarbetar över 
gränser, vilket gäller idéer om material, aktiviteter samt verksamheten i stort.  

Respektive avdelning består av ett stort och öppet rum vardera som är 
möblerat efter rum-i-rummen principen (jfr Nordin-Hultman, 2006; Eriksson 
Bergström, 2013). I rummet ryms möbler och material för olika lekar och 
aktiviteter. Det betyder alltså att rummet har lite olika funktioner. Rummet 
avdelas med hjälp av låga bokhyllor, tyg och skåp och olika hörnor blir syn-
liga. Till exempel finns rit- och skrivhörna med en mängd olika material 
såsom papper i olika storlekar och färger, saxar, olika slags pennor. Vidare 
finns linjaler i olika former och storlekar, snören och ”metrar” att mäta med, 
limstift, tejprullar, plastmallar med exempelvis dinosaurier, cirklar och andra 
geometriska former med mera. Det vill säga här finns material som pedago-
gerna menar kan stödja barns matematiska erövringar (jfr Carruthers & 
Worthington, 2006). I hörnan finns även ett större bord som erbjuder åt-
minstone åtta barn sittplats samtidigt. Runt bordet finns ständigt barn som 
ritar, klipper och skapar med olika material.  

I bygg- och konstruktionshörnan finns förutom ett lågt ”byggbord” en 
mängd olika material att konstruera och bygga med. Materialet i hörnan be-
står av stora klossar, Kaplastavar, ett för förskoleavdelningen nyinköpt 
material Geomag, här finns även Duplo- och Legoklossar samt det av barnen 
omtyckta plastmaterialet Lockt-on (i olika geometriska former). I hörnan 
finns även annat byggmaterial såsom avsågade mattrullar i hårt papper, po-
kermarker, vita släta stenar, plastblommor och figurer av människor och djur 
med mera. Bygg- och konstruktionshörnan tillsammans med rit- och skriv-
hörnan är också de utrymmen som används flitigast av barnen under min 
vistelse i förskolan. Både Nordin-Hultman (2006) och Eriksson Bergström 
(2013) såg i sin forskning att ett rums innehåll har betydelse för om barnen 
väljer att leka där eller inte. Med andra ord kan det rika och varierade inne-
hållet i de här båda hörnorna förklara dess popularitet hos barnen.  

Vidare är läshörnan på förskoleavdelningen inredd med en väggfast bok-
hylla. En bokhylla fylld med olika slags litteratur framförallt sagoböcker och 
bilderböcker. ”Lär dig former med Barbapapa” (Tison & Taylor, 2007) är en 
av böckerna som barnen ofta tittar och/eller läser i. Boken får dessutom en 
central plats i temaarbetet och en illustration föreställande olika geometriska 
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former kopieras från boken och finns uppsatt på en av anslagstavlorna på 
förskoleavdelningen (se även kapitel 5). Strax intill bokhyllan finns även en 
soffa att krypa upp i. I en större bokhylla strax bredvid finns även allehanda 
pussel och spel och en något större yta av rummet är också omöblerad och 
där finns en stor rund matta för lek och samling.  

Det rum som delas av de båda förskoleavdelningarna rymmer material för 
skapande verksamheter (en ateljé), ett matbord samt en större ”hemvrå” i 
form av ”ett rum och kök”. I rummet finns även möjlighet till affärslek och 
material för utklädnad. Då materialen överlag är tillgängligt placerade behö-
ver barnen varken be om lov eller be om hjälp för att få tillgång till ett speci-
fikt material. Däremot finns höga bokhyllor som innehåller en mängd 
material i ateljén. Det innebär att visst material i den hörnan inte är åtkomligt 
för barnen. Nordin-Hultman (2006) fann i sin forskning att ”smutsigt materi-
al” såsom färg ofta placerades högt upp och oåtkomligt för barnen. En iakt-
tagelse som även gäller förskolan Cirkeln. Då förskolan ryms i en nedlagd 
skola finns ytterligare ett gemensamhetsutrymme som alla fem avdelningar 
på förskolan har tillgång till. Det rummet, som även det möblerats efter rum-
i-rummen principen, har en ateljéliknande karaktär och där finns även ljus-
bord, sandbord, stafflier och en mängd olika material för skapande arbeten. 

På den studerade förskolan finns som framgår av ovanstående beskrivning 
ingen särskild matematikhörna utformad. Däremot är miljön och materialen 
planerade för att erbjuda matematik inom alla hörnor eller rum-i-rummet 
ytor menar pedagogerna. Ett exempel på det är den skylt som pedagogerna 
skrivit och som sitter på väggen i anslutning till bygg- och konstruktionshör-
nan. Skylten har rubriken ”Bygg och konstruktion”: 

Här lär sig barnen olika former, färger, mönster, antal och mätning. Att ut-
veckla rumsuppfattning, se olika perspektiv och att använda matematiska be-
grepp. Barnen lär sig att samarbeta, använda sin fantasi och att lösa problem 
av olika slag. 

  
Med den här texten uttrycker pedagogerna att de anser att matematik (där 
flera av matematikens grundläggande områden nämns) är ett viktigt inslag i 
bygg- och konstruktionshörnan. Dessutom menar pedagogerna att andra 
förmågor såsom att samarbeta och att lösa problem också tränas när barnen 
bygger och leker med konstruktionsmaterialen. Den här texten finns, till-
sammans med bilder på barn som konstruerar med olika konstruktions-
material även med i powerpointpresentationen till föräldrarna. Med utgångs-
punkt i ovanstående beskrivningar ses miljöerna på förskolan Cirkeln som en 
betydelsefull del av verksamheten.  

Inomhusmiljöns möblering liksom det material som erbjuds barnen för-
ändras ofta, pedagogerna lägger till material såsom exempelvis glittriga mo-
saikplattor i olika färger till byggleken och ben till bord sågas av för att på så 
sätt få ett nytt användningsområde. Lisa beskriver också i ett samtal hur 
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olika konstruktionsmaterial såsom klossar, Lockt-on och Geomag lockar, 
tack vare sin design, till samtal om geometriska begrepp och hon beskriver 
hur frågor som ”vad är det för skillnad på en kvadrat och en rektangel?” kan 
ställas till barnen. Ett sådant tillvägagångssätt stöds av forskning som Björk-
lund (2013c) utfört. Björklund har undersökt vanliga objekts potentialer för 
att stödja barns matematiska begreppsförståelse om storlek. Exempelvis 
knappar, leksaksdjur, play-do lera och klossar i olika färger och storlekar 
(alltså sådant material som ofta finns i förskolan). En slutsats hon drar är att 
inget av ovanstående uppräknade objekt är pedagogiska eller matematiska i 
sig. Däremot blir objekten eller materialen pedagogiska om de används så att 
uppmärksamheten riktas mot någon matematisk aspekt av ett fenomen i dem. 

De olika rum-i-rummet ytorna utvecklas också, till exempel utvidgas ut-
rymmet för rollek under den tid som datainsamlingen pågår. Ateljén, mitt 
emellan förskoleavdelningarna, byter också hörna i rummet och förändrades 
på så sätt. Förändringar sker utifrån de intressen barnen visar men även uti-
från det på förskoleavdelningarna pågående temaarbetets framskridande. 
Den här förändringen gäller även utomhusmiljön och pedagogen Lisa yttrar 
”vi har tänkt mycket på miljön också att den ska utmana barnen vidare, det-
samma i utemiljön”.  

Dokumentation av matematiska aktiviteter 
En del av miljöerna utgörs även av förskolans väggar och golv som dekore-
ras av bilder, fotografier, dokumentationer, barns teckningar, flera klockor 
(alla på barnens nivå) bokstäver och siffror. Med ett särskilt fokus mot ma-
tematik finns fotografier på barnen som leker med konstruktionsmaterialen, 
fotografier på barnens byggen, utklippta geometriska former och för många 
förskolor klassiska sifferplanscher med symbolen följt av en prick inunder 
som visar antalet. Barnens födelsedagar uppmärksammas genom att barnen 
får lägga till en kula på sin glasstrut. Antalet glasskulor symboliserar sedan 
det antalet år barnen är/fyller. Ett barn som är fem år gammalt har således 
fem glasskulor i sin strut. Även golvet används som en plats för dokumentat-
ioner, till exempel finns där ett inplastat ”måttband” (bild 3) (ett måttband 
finns också uppklistrat på en vägg där barnen ofta jämför sina längder med 
varandra men också med sig själva) och där finns även vägmärkena fasttej-
pade (bild 4) (här kopplas vägmärkesskyltarna dels till temaarbetet dels till 
deras olika former). Då en ny sång om tiotal introducerats för barnen i sam-
lingen klistrades även tiotalen upp på golvet, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90 och 100 i en lång rad.  
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Under den period som datainsamlingen pågick lanserar Skolverket (2012) ett 
stödmaterial om pedagogisk dokumentation. Det är också något som peda-
gogerna på de båda förskoleavdelningarna aktivt arbetar med26. Ofta önskar 
barnen att deras byggnationer eller andra upptäckter ska fotograferas (se 
även exemplet i inledningen till kapitlet) och då digitalkameran hanteras av 
såväl barn som pedagoger är det möjligt. Dokumentationer i form av foto-
grafier som ofta sattes upp på väggarna (se exempel bild 5). Dessutom an-
vänds dokumentationerna även vid kollektiva reflektionsstunder efter olika 
aktiviteter. I en sådan reflektionsstund (bilder tagna i skogen på förmiddagen 
förs över till en dator) samtalar sedan barn och pedagoger om det som för-
siggått och pedagogen ställer frågor i syfte att lyssna in barnens tankar om 
det upplevda. Reflektionsstunden äger ofta rum i omedelbar närhet till det 
skedda och i direkt anslutning till övrig verksamhet. Pedagogerna berättar 
också att dokumentationerna fungerar som ett stöd i arbetet och de beskriver 
att de används som uppslag för vidare arbete tillsammans med barnen. Ex-
empelvis beskriver Lisa att dokumentationer, främst i form av fotografier, 
låg till stöd för upptäckten att några barn verkade intresserade av fordon 
(vilket också blev temat för terminen). Ett matematiskt innehåll och sidospår 
i temaarbetet om fordon och som upptar stort intresse på de båda förskoleav-
delningarna är geometriska former och begrepp. Den dokumentation som 
visas nedan är ett exempel på hur en matematisk dokumentation kan se ut 
och konkret användas tillsammans med barnen. Dokumentationen (bild 5) 
som visas ”växer” fortlöpande med barnens olika aktiviteter. 

 

                                                
26 Alla pedagoger på förskolan Cirkeln deltog under höstterminen 2012 i en gemensam före-
läsning om pedagogisk dokumentation. 

Bild 3. Man mäter genom 
att jämföra- måttbandet på 
golvet 

Bild 4. Vägmärkenas olika 
geometriska former 
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Bild 5. Matematiska aktiviteter i en dokumentation 

Längst till vänster på bilden syns olika geometriska former och till höger om 
formerna syns fotografier på barns aktiviteter och på olika arbeten utförda av 
barnen. Dokumentationen plockades ibland ned från dörren för att tas med in 
i samlingen. Då fungerade den dels som underlag för samtal om de olika 
formerna och dels för att utöka dokumentationen med flera fotografier. Barn 
som upptäckt en specifik form, byggt en form eller format t.ex. en cirkel 
med tåg och vagnar eller en triangel med ett hopprep fick berätta om sin bild 
och om sin form för kamraterna. Därefter fick han eller hon klistra upp den-
samma på dokumentationen. Att lyfta in dokumentationen i samlingen ger på 
det sättet också möjlighet för flera barns engagemang, deltagande och sam-
språkande. Dessutom sitter dokumentationen långt ned på en dörr, centralt 
och tillgängligt på förskoleavdelningen, vilket gör att såväl barn som peda-
goger närhelst de har lust att samtala om eller titta på de olika fotografierna 
kan göra det. Dokumentationen visar sig även stimulera barnen till vidare 
upptäckter av former i sin miljö, i deras leksaker samt i deras skapande arbe-
ten. Det är något som barnen också påtalar, Erik (5 år) säger så här på sam-
lingen ”jag ska komma på nåt nytt” (det vill säga en ny geometrisk form som 
inte någon annan gestaltat tidigare). Dessutom blir dokumentationen, här i 
form av matematiska aktiviteter tillgänglig och synlig även för barnens för-
äldrar och andra besökare på förskolan (jfr Hamerslag, 2013).  

Dokumentationer i form av fotografier fungerar inte enbart som ett re-
flektionsverktyg efter avslutade aktiviteter utan kan också bli en pedagogisk 
resurs i stunden. Det visas i kommande exempel. Situationen som skildras är 
hämtad från en matematisk aktivitet som initieras av pedagogerna inom ra-
men för temaarbetet om fordon och som analyseras närmare i kapitel 6. Det 
betyder att det som visas och diskuteras här är enbart dokumentationen (och 
inte matematiken i sig). Pedagogen Lisa dokumenterar med hjälp av digital-
kameran de olika former som barnen utför med sina kroppar. Hon fotografe-
rar barnens försök att bilda de olika geometriska formerna och hon fotogra-
ferar ”slutprodukten”, det vill säga den ”färdiga” cirkeln (bild 6) men också 
triangeln, rektangeln och kvadraten. 
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Bild 6.  Aktiviteten att ligga ner och försöka gestalta en cirkel 

Dokumentation i form av bilder i och från en digitalkamera gör det alltså 
möjligt att ”återbesöka” händelsen här och nu och som beskrivits även ef-
teråt. I ett här och nu perspektiv och under pågående aktivitet fungerar 
dokumentationen som en konkret och angelägen resurs för deltagarna. Lisa 
har trollat deltagarna (tio barn och ytterligare en pedagog) till en stor cirkel. 
Aktiviteten handlar alltså om att barnen och pedagogen Eva försöker skapa 
en cirkel gemensamt med sina kroppar. Två olika slags cirklar utför gruppen 
tillsammans, en stående, hand i hand och en liggande på golvet. Det problem 
deltagarna stöter på i aktiviteten inträffar när barnen och Eva försöker göra 
cirkeln liggande på golvet. Det bekymmersamma läget visar sig genom ver-
bala och kroppsliga uttryck. Lisa har placerat sig på en bänk i salen för att 
säkerställa att hon får med alla barn och hela den gestaltade ”cirkeln” på 
fotografiet.    
 
Excerpt 4:1 Nu ska vi se om det blir nån cirkel 
Tid: 8 sekunder. 
 
1 LISA nu ska ja ta ett [kort ((står på en av bänkarna redo 

att fotografera)) 
 

2 EVA                  [nu ska vi se om de blir nån cirkel 
av de här (.) de e svårt att se uppifrån för vi kan 
ju inte se de (.) ((ligger ned på sidan på golvet))  
              

3 Barn >de blev en cirkel< ((alla ligger ned på sidan eller 
på ryggen förutom David som ligger på mage stöttande 
sitt huvud med sina händer samtidigt som han tittar 
upp på cirkeln)) (.) 
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4 LISA ((kliver ner från den bänk som hon stått på)) titta 
ni kan få se här sen på kameran (.) när ja tagit kort 
av er (3.0) 
 

 
 
Eva, som är den av pedagogerna som aktivt deltar genomgående i aktiviteten 
upptäcker att det är svårt att gestalta en cirkel som de inte kan se, vilket hon 
också säger (rad 2). David, ett av barnen, har även han upptäckt svårigheten 
då han liggande på mage försöker överblicka det skapade (rad 3). Lisa som 
stått på en bänk intill och fotograferat cirkeln påtalar att de kan få se bilden i 
kameran sedan (rad 4). På det här sättet får bilden i kameran en betydande 
roll för deltagarna i aktiviteten i ett här och nu perspektiv. Evas upptäckt får 
också till följd att Lisa mer aktivt, i stunden, även fortsättningsvis visar fram 
bilderna i kameran för barnen. Att kunna återbesöka dokumentationen här 
och nu visar sig bli ett återkommande och betydelsefullt inslag genomgående 
i aktiviteten eftersom den synliggör det abstrakta (att ligga ned på golvet och 
försöka gestalta en geometrisk form som deltagarna de facto inte kan se) i 
den tillsynes konkreta aktiviteten.  

Sammanfattning och reflektioner 
I kapitlet har förskolans miljöer skildrats utifrån aspekter som förstås mate-
matiskt. Beskrivningen av förskolans dagsprogram, miljöer och material 
utgör en bakgrundsteckning för de fortsatta och fördjupade analyserna som 
görs i nästkommande kapitel 5 och 6.  

Pedagogerna på förskolan Cirkeln anser att miljöernas tillgänglighet och 
ett rikt material är grundläggande för att barns utforskande och matematiska 
lärande ska utmanas. Det blir synligt på flera sätt. För det första genom de 
iakttagelser och observationer som utförts i såväl inom- som utomhusmiljö-
erna, för det andra genom den powerpointpresentation som pedagogerna 
skapat till ett föräldramöte hösten 2013 och för det tredje genom olika utta-
landen från pedagogerna. I de observationer som gjorts framträder miljöer 
som är anpassade och tillgängliga för barnen och där barnens intressen varit 
en viktig utgångspunkt i organiseringen. Åberg och Lenz Taguchi (2005) 
menar att det är först när pedagogen lyssnat på hur barnet tänker och tittat på 



 54 

det barnet gör som hon eller han kan skapa en miljö som blir meningsfull för 
barnen. 

När och hur barnen har tillgång till de olika miljöerna har närmare beskri-
vits. De utrymmen som ligger nära respektive förskoleavdelning har barnen 
tillgång till ”hela tiden” medan andra utrymmen, en bit bort i huset, inte är 
lika tillgängliga för barnen. Till exempel behöver gymnastiksalen bokas, det 
med anledning av att förskolan är stor samt att andra grupper av människor 
utanför förskolan också använder salen. En schematisk tecknad bild över 
dagsschemat gjordes. Aktiviteter såsom exempelvis temaarbetet, samlingen 
och mellanmålet kunde ske vid olika tidpunkter varje dag, men var ändå ett 
dagligt återkommande inslag. De iakttagelser som gjorts skiljer sig från Nor-
din-Hultmans (2006) forskning (även om hon inte specifikt undersökt den 
matematiska miljön) om stark reglering av tid, rum och materialens och 
rummens (o) tillgänglighet på svenska förskolor.  

Pedagogen Lisa nämner att de har tänkt mycket på miljön utomhus också; 
”att den ska stimulera barnens matematiska lärande”. Målade aktiviteter, 
med anknytning till matematik syns på asfaltytorna, där finns en hage med 
siffror på från 1-10, en geometrisk formorm, en labyrint och ett stort Fiaspel. 
I pedagogernas powerpointpresentation till föräldrarna visas de olika målade 
aktiviteterna, och på bilderna syns barnen spela, leka och utforska i dem. 
Pedagogerna talar om matematik som initieras av barnen och som följs upp 
och stöds av dem. Detta gäller till exempel den ”affärsaktivitet” som intres-
serade barnen i flera dagar och som pedagogerna stöttade genom att hjälpa 
till att samla in material såsom exempelvis tomma kartonger samt inför-
skaffa kassaapparater etcetera. Gällande inomhusmiljön har beskrivningar 
gjorts av den och de olika utrymmena som finns och som används av barn 
och pedagoger. Miljöer såsom bygg- och konstruktionshörnan samt rit- och 
skrivhörnan är miljöer som erbjudit barnen rikt material och som varit om-
tyckta ”hörnor” av barnen. Carruthers och Worthington (2006) har sett att 
barn använder matematik i självinitierade aktiviteter exempelvis när de skri-
ver och ritar matematiska tecken på papper. Då behövs även material och 
miljöer som stödjer detta. Miljöerna ska alltså uppmuntra användningen av 
matematik i ett för barnen meningsfullt sammanhang menar forskarna.  

Miljöer och material förändrades och utvecklades genom att material la-
des till och rummen förändrades genom ommöbleringar. Lisa beskriver 
också att materialens design i bygg- och konstruktionshörnan erbjuder ma-
tematiska potentialer. Det blev också synligt tack vare den skylt pedagogerna 
satt upp bredvid bygg- och konstruktionshörnan. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999/2006) menar att en varierad miljö underlättar för barns lä-
rande och Björkelid (2005) samt Eriksson Bergström (2013) finner i forsk-
ning att miljöer ska inspirera till utforskande och många olika typer av akti-
viteter, därför är statiska förskolemiljöer inte att föredra.  

Båda förskoleavdelningarna är inredda efter en idé om rum-i-rummen. En 
idé som ter sig naturlig då varje avdelning endast består av ett enda större 
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rum vardera, förutom tamburen. De rummen är anordnade efter att många 
olika aktiviteter och verksamheter ska kunna pågå samtidigt i rummet. I 
bland observerades att barn flyttar material till lugnare vrår, till exempel ut i 
tamburen. De olika miljöerna i rummet har beskrivits där utrymmen som 
bygg- och konstruktionshörnan och rit- och skrivhörnan varit välbesökta och 
populära platser för barnen. I inomhusmiljön finns ingen särskild matema-
tikhörna utformad, pedagogerna påtalar istället att matematik som fenomen 
ska uppmuntras inom alla olika utrymmen. Matematiken är ”som en röd 
tråd” i verksamheten nämner Eva i ett samtal.     

Matematiska innehåll är ett synligt inslag och innehåll även på väggar och 
golv i förskolemiljöerna. Där finns bilder, fotografier och dokumentationer 
med anknytning till matematik. Då dokumentationer är något som skapas av 
barn och pedagoger gemensamt skildrades också hur matematikdokumentat-
ioner använts konkret i arbetet med barnen. Dokumentationen, i form av 
fotografier i en digitalkamera, visade sig också bli en betydelsefull resurs i 
en matematikaktivitet som pedagogerna ordnade. Att ligga ned på golvet och 
försöka gestalta geometriska former var komplicerat men med hjälp av foto-
grafierna från kameran konkretiserades aktiviteten.   

Carruthers och Worthington (2006) som forskar om matematik och yngre 
barns teckenskapande inom området skriver följande om miljöernas bety-
delse för barns matematiserande: “young children need environments that 
encourage the use of mathematics in purposeful contexts and ways that have 
meaning to them” (s. 152). Synsättet som Carruthers och Worthington talar 
om är en utgångspunkt för den bredare förståelse, som förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) skrivits fram i (t.ex. Franzén, under utgivning) och som 
pedagogerna talar om och iscensätter, gällande miljö och material på försko-
lan Cirkeln. 
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Kapitel 5 Aktiviteter och matematik på 
förskolan Cirkeln 

I det här kapitlet behandlas frågan om hur matematiskt innehåll formas på 
förskolan genom dels barnens initiativ dels pedagogernas initiativ. Fem olika 
exempel på hur förskolan Cirkeln använder matematik i det dagliga arbetet 
lyfts fram i kapitlet.  

Den första aktiviteten kommer från en lek mellan två barn i bygg- och 
konstruktionshörnan. I det exemplet framträder en problemlösande aktivitet i 
interaktionen mellan barnen och det material barnen leker med. Det exemp-
let avser visa potentialer för matematiskt innehåll i barn-barn interaktionen. 
Det andra exemplet som också är initierat av barnen har ett tydligare och 
synligt fokus om matematiskt innehåll då pedagogen går in och ställer frågor 
som berör matematik och är hämtat från ett utforskande arbete i ateljén. I det 
exemplet visas hur barnen använder geometriska begrepp kopplat till det 
material de leker med samt att en räkningsprocedur, på initiativ av pedago-
gen, blir central i aktiviteten. Det tredje och det fjärde exemplet är från två 
olika samlingssituationer, aktiviteterna behandlar matematiska områden som 
taluppfattning och om sortering i vid bemärkelse. Det som sorteras i det 
fjärde exemplet är barnens favoritfordon i en grafisk representation, med 
koppling till beskrivande statistik (se även Forsbäck, 2007). Det femte och 
det sista exemplet som behandlas i kapitlet är hämtat från en bakningsaktivi-
tet där tre barn och en pedagog deltar. Den sistnämnda aktiviteten är förlagd 
till ett litet kök nära den ateljé som ligger en bit bort från förskoleavdelning-
arna och det matematiska område som berörs i aktiviteten är att namnge och 
utforska olika ord för olika former. De tre sistnämnda exemplen är matema-
tiska aktiviteter som är planerade och iscensatta av pedagogerna. 

Aktiviteter med potential för matematik  
I det första exemplet diskuteras en aktivitet mellan två barn som leker i 
bygg- och konstruktionshörnan på den ena av förskoleavdelningarna. Peda-
gogerna på förskolan menar som beskrivits i föregående kapitel att matema-
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tiska aspekter27 kan bli synliga när barn konstruerar och bygger med kon-
struktionsmaterial. Med anledning av att pedagoger ”ska” ta tillvara på barns 
initiativ och idéer i förskolans vardag (se Lpfö 98/2010) är, menar Björklund 
(2013), den stora utmaningen att ta tillvara på barns spontanitet och uppfin-
ningsrikedom. Det är med utgångspunkt i utmaningen att försöka förstå 
barns uppfinningsrikedom och aktiviteter i vardagen som analysen i det 
första exemplet ska förstås.   

Matematik i en problemlösande aktivitet 
I den här episoden befinner sig Anna och Elias, båda 5 år gamla, i bygg- och 
konstruktionshörnan på den ena av förskoleavdelningarna. Aktiviteten som 
videofilmats framställs här i två transkriberade utdrag. Bygghörnan är som 
tidigare nämnts inredd i ett hörn av det större rum som utgör själva förskole-
avdelningen. I hörnan finns en mängd olika byggmaterial och i exemplet 
som följer använder Anna och Elias ett bygg- och konstruktionsmaterial 
kallat Geomag. Geomag är magnetiska stavar som stålkulor kan fästas på 
alternativt att stavarna kan fästas i varandra. Mellan stavarna och kloten kan 
sedan paneler i form av kvadrater, trianglar och pentagoner fästas. Materialet 
är tämligen nyinköpt till förskoleavdelningen och framförallt Anna talar om 
hur roligt det är med ett nytt byggmaterial. Hon talar också om vilka barn på 
förskoleavdelningen som snabbast och bäst lyckats bemästra materialet. Här 
hänvisar hon bland annat till sin kamrat Elias då hon uttrycker att han är 
skicklig på denna kluriga konst. I det följande inledande exemplet blir det 
tydligt att barnens konstruerande med materialet stimulerar gemensamma 
problemlösningar. I inledningen av excerpt 5:1a har barnen lekt med bygg-
materialet i ungefär fem minuter, materialet kommer från en filmad sekvens 
på ca 17 minuter. 
 
Excerpt 5:1a Hur menar du? 
Deltagare: Elias och Anna. 
Tid: 1 minut 6 sekunder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
27 Aspekter som att barn lär sig former, färger, mönster, antal och mätning. De utvecklar även 
rumsuppfattningen, att se olika perspektiv samt att använda matematiska begrepp menar 
pedagogerna. Samtidigt som förmågor som samarbete och att lösa problem tränas. Allt enligt 
den skylt som pedagogerna satt upp på väggen i bygg- och konstruktionshörnan. 
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1 

 
Elias 

 
eeh (.) ska vi sätta ihop dom här ((tittar på det 
byggda)) 
 

2 Anna ja: ((fortsätter bygga på taket på sin byggnation)) 
(.) såklart 
 

3 Elias här ((plockar lite med stavarna och kulorna som 
ligger intill)) 
 

4  (17.0) ((Anna försöker sätta fast en triangulär pa-
nel till byggnadens tak medan Elias plockar för-
strött med materialet)) 
 

5 Anna i de här genomskinliga huset- (.) skulle du vilja 
bo här- (.) då måste ja ta bort min dörr ((bygger 
och justerar sitt bygge)) 
 

 
 

6 Elias varför ((tittar på Annas bygge)) 
 

7 Anna (.) för att- [((lutar sig bakåt för sin vänstra hand 
till hakan)) 
 

 
 

8 Elias              [du kan vända den så här (.) som ja har  
((visar genom att röra på dörren på Annas bygge (se 
bild ovan) 
 

9 Anna ((håller i, vrider på sitt bygge, tittar, ser fun-
dersam ut)) (8.0) 
>hur menar du< 
 

10 Elias ja stäng- ja ha inte på den sidan- ja gör så här- 
((vickar på sin dörrkonstruktion fram och till-
baka))  



 59 

 
11 Anna ((placerar sitt hus i samma position och riktning 

som Elias hus)) (2.0) ja:: ((nöjd röst)) 
 

12 Elias [sen ska vi sätta ihop dom så  
 

13 Anna [((för ihop de båda byggnationerna med en liten 
stöt)) 
 

 
 

 
Elias försiktiga förslag om att de ska sätta ihop de båda husen med varandra, 
godkänns av Anna genom yttrandena ja och såklart (rad 1 och 2). Anna är 
dock fullt upptagen med att fästa en triangulär panel på sitt tak och under 
tiden plockar Elias lite förstrött med materialet. För att de båda husen ska 
kunna sättas ihop med varandra anser Anna att det är nödvändigt att hon 
plockar bort sin dörr. Elias undrar varför (rad 5 och 6). En kort tids tystnad 
uppstår och Anna påbörjar ett svar på frågan genom yttrandet för att- samti-
digt som hennes gester och kroppshållning visar upp att hon verkligen be-
grundar motivet till varför dörren ska plockas bort, då hon lutar sig bakåt och 
för sin vänstra hand upp mot hakan (rad 7). Överlappande med Anna yttrar 
Elias en förklaring om hur han gjort med sin dörr du kan vända den så här 
som ja har samtidigt som han pekar på sin dörrkonstruktion (rad 8). Anna 
tittar omväxlande på sin dörr och på Elias konstruktion och frågar Elias efter 
en längre stunds tystnad: hur menar du? (rad 9). Elias svarar samtidigt som 
han svänger med dörren ja har inte på den sidan, ja gör så här samtidigt 
som han också vickar fram och tillbaka på dörren. Elias förklaring om att 
han inte har dörren på den sidan kan förstås som att han bedömer att Anna 
bygger spegelvänt i jämförelse med honom. Anna tittar återigen på sitt 
bygge och därefter på Elias byggnation. Hon vrider och vänder på konstrukt-
ionen och efter en stund placerar hon byggnationen i samma position och 
utgångsläge som Elias bygge och säger ja::, samtidigt som hon ser glad ut 
och låter nöjd på sin röst (rad 11). Anna har visuellt konstaterat att deras två 
byggen nu är likadana. Efter detta skjuter hon ihop sin byggnation med 
Elias.  
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En problemlösande process blir synlig i interaktionen mellan Elias och 
Anna. De visar upp att problem som uppstår medan de bygger kan lösas i 
samarbete och att matematik används som redskap i deras problemlösning 
(jfr Björklund, 2007). Annas arbete kan förstås handla om den matematiska 
aktiviteten avbildning när hon försöker bygga precis lika som Elias och när 
husen sedan sätts samman skapas även spegelsymmetri i det byggda. Föru-
tom det skapas tack vare att konstruktionen byggs på en glasskiva även 
symmetri i spegelbilden. 

Fortsättningsvis verkar det som om det är två parallella problemlösnings-
situationer som pågår samtidigt, fast nu handlar det om Elias dörr och inte 
som tidigare Annas, och där barnen förefaller orientera sig mot varsitt pro-
blem. Detta kan förstås i relation till Björklunds (2010) forskning som menar 
att begrepp och principer inom matematiken utvidgas i interaktion med 
andra genom att flera aspekter synliggörs i interaktionen. Elias har som för-
slag att de båda dörrarna (den från Elias byggnation och den från Hanns 
byggnation) ska fästas ihop med varandra på den numera gemensamma 
byggnationen. När vi kommer in i aktiviteten igen har Elias redan fäst två 
stavar på sin del av bygget medan Anna håller ytterligare tre stavar i sin 
hand.  

 
Excerpt 5:1b Du måste ha din dörr där 
Tid: 1 minut 20 sekunder 

 
14 Elias eh: (.) ja tror de bara- ja tror de går med två 

((tittar på bygget)) 
 

15 Anna ((sätter fast ytterligare en stav))  
(4.0) 
 

16 Elias ((rättar till byggnationen)) 
(4.0) så hä:r ja (2.0) då ser de här ut som en båt 
((pekar på det byggda, ler)) 
 

17  (8.0) ((båda barnen plockar med materialet)) 
 

18 Anna men din dörr måste ju [sitta där ((pekar till höger 
om Elias dörr, lutar sig sedan tillbaka)) 
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19 Elias ((tittar på byggnationen och där Anna pekar)) °mm° 
(3.0) då behöver vi ta bort en sån [här ((pekar på 
en av stavarna som sitter mellan dörrarna)) 
 

20 Anna                                    [°ja°  
[((plockar bort en stav)) 
 

 
 

21 Elias [för då e båda raka (1.0)  
 

22 Anna så: 
 

23 Elias ((hjälper Anna att justera)) så sätter vi ihop dom 
så (.) de måste ju också va en här nere ((pekar på 
botten av byggnationen som förställer husets golv)) 
 

24 Anna du måste ha din dörr där ((pekar på ytterkanten av 
Elias kub)) (2.0) 
 

25 Elias °mm° (2.0) ((tittar på Anna)) då måste vi (   ) en 
till- ((försöker flytta på en stav)) (.) då måst- 
(.) [nä de behöver- 
 

26 Anna     [((lutar sig tillbaka, sätter sina händer i mid-
jan)) äppe tomma äppe tomma äppe tomma äppe tomma 
jä:: ((sjunger)) de tycker ja  
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27 Elias här e invägen [((pekar på ett hål på sin dörr, tit-
tar på Anna)) 
 

28 Anna               [((lutar sig åt sidan för att bättre 
se var Elias pekar)) (.) aah:: ((lutar sig fram pe-
kar)) (.) då måste vi sätta golv där och ta bort 
den där så man kan gå in i gäststugan 
 

 
Precis som i den föregående excerpten (5:1a) inleder Elias tvekande och 
försiktigt. Han har redan själv satt fast två stavar, vilket han också anser sig 
räcka ja tror de går med två. Emellertid gör han inga starka epistemiska 
anspråk på att veta säkert om det räcker med två stavar och yttrandet tror 
tycks ge möjlighet för Anna att fästa en stav hon också (rad 14 och 15). Elias 
accepterar och justerar byggnationen och fram träder menar han nu en båt i 
stället för som tidigare ett hus. De plockar tyst med materialet under en tid 
till dess att Anna bryter tystnaden och säger men din dörr måste ju sitta där 
samtidigt som hon pekar på ytterkanten av den kub som ursprungligen var 
byggd av Elias (rad 18). Elias svarar men verkar inte helt övertygad, ett 
svagt mm hörs och han hänvisar i stället till att de måste plocka bort en av 
stavarna som sattes fast inledningsvis. För Anna verkar det inte vara något 
problem då hon svarar jakande på det samtidigt som hon plockar bort en stav 
(rad 20). Som tillägg säger Elias för då e båda raka (rad 21) vilket också 
förmodas vara det han tänkt från början. Detta kan förstås som att spegel-
symmetri är något som Elias eftersträvar i konstruktionen. Detta bekräftas i 
nästa tur av att Elias börjar tala om annat (rad 22). Men Anna har inte släppt 
diskussionen om Elias dörr. Återigen nämner hon att du måste ha din dörr 
där och återigen pekar hon på kubens yttersida (rad 24).  

I situationen visas tydligt hur olika resurser såsom tal och kroppsliga 
handlingar, här i form av pekningar och blickar, samt strukturer i omgiv-
ningen (byggmaterialet) ömsesidigt kompletterar varandra i den här interakt-
ionen (Goodwin, 2000). Barnens handlingar är direkt kopplade till det 
material som de leker med. Efter en stunds tystnad, tittar Elias upp på Anna, 
svarar ett tyst mm och då måste vi samtidigt som han försöker flytta en stav 
(rad 25). Risken är uppenbar att bygget rasar om han justerar efter detta och 
det avbrutna yttrandet nä de behöver- tyder på att han anser att hans dörr inte 
behöver justeras (rad 25). Annas sjungande tycks också avbryta Elias ut-
läggning men hon lägger ändå till, efter sin nonsens sång, att de tycker ja 
(rad 26). Återigen byter Elias samtalstema, från att samtala om att behöva 
flytta sin dörr, till att tala om en annan möjlig inväg in i huset (rad 27), istäl-
let för den dörr som varit i fokus under en längre tid i deras samtal. Anna 
följer initiativet, byter tema även hon, och talar om golv och gäststuga i stäl-
let.  
     I en problemlösningsaktivitet mellan två barn som bygger ett pussel till-
sammans fann Björklund (2010) att det var genom kommunikationen som 
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barnen blev varse att det finns olika sätt att ta sig an problemet ”att bygga ett 
pussel”. Resultatet i hennes studie visade att det ena barnet fokuserade pus-
selbitarnas form medan det andra barnet fokuserade på pusslets motiv vilket 
ligger i linje med denna analys. I den här aktiviteten har två barns lek med 
ett konstruktionsmaterial (implicit) tolkats som ett matematiskt problem. Två 
parallella problemlösningssituationer har blivit synliga i interaktionen, där 
Anna och Elias verkar orientera sig mot var sitt problem (såsom barnen med 
pusslet i Björklunds studie). Gemensamt är att båda två förefaller vilja skapa 
symmetri i det konstruerade. För Elias del handlar det om att stavarna mellan 
dörrarna ska vara två i antal för då framträder raka linjer i det byggda, vilket 
han också påtalar (rad 21). För Annas del tycks problemet handla om att 
Elias dörr ska hänga på motsvarande plats som hennes, för att på det sättet 
skapa spegelsymmetri när byggnationerna förs samman till en gemensam 
konstruktion. Björklund (2007) menar att problemlösande situationer mellan 
exempelvis barn i förskolan ofta handlar om att deltagarna framför och för-
söker beskriva så tydligt som möjligt sina avsikter för att den andre ska för-
stå. Mycket av det interaktionella arbete som pågår mellan barnen handlar 
alltså om att skapa ett gemensamt fokus för uppmärksamhet (shared focus of 
attention) (Goodwin, 2007). Det syns också i excerpten, hur framförallt 
Anna arbetar för att Elias verkligen ska förstå hur hon menar medan Elias 
har en försiktigare framtoning mot Anna. Barnen använder förutom tal även 
andra resurser i sitt gemensamma meningsskapande. Annas blick och upp-
märksamhet är hela tiden fäst mot byggnationen som utgör ett tydligt fokus 
för henne och hon tittar heller inte upp på Elias när hon framför sin mening. 
Ytterligare en resurs Anna (och Elias) använder sig av är att peka på ”pro-
blemet” med dörren, vilket säkerställer att Elias verkligen förstår vad hon 
menar då han också tittar mot det område som pekas ut (rad 18 och 24). Det 
kan liknas vid det som Goodwin (2007) fann när en pappa hjälper sin dotter 
att göra läxor, vilket handlar om hur deltagarna etablerar gemensamt fokus 
för uppmärksamhet. Med hjälp av resurser som tal, gester och strukturer i 
miljön skapar deltagarna detta ömsesidiga fokus. Goodwin (2000) menar att 
social interaktion byggs upp genom kombinationer av de här olika semio-
tiska fälten, där tal utgör ett fält medan gester och strukturer i miljön utgör 
andra semiotiska fält, vilket även analysen av den här aktiviteten visat. Sär-
skilt viktig är den materiella strukturen, det vill säga konstruktionsmaterialet 
Geomag, i den här aktiviteten (jfr Goodwin, 2000 om hagens rutsystem). 
Detta eftersom barnens engagemang och uppmärksamhet i interaktionen hela 
tiden riktas mot materialet och materialet blir då en länk mellan det barnet 
gör konkret i handling och det abstrakta tänkandet. 

Analysen av exemplet visar att de båda barnen har olika erfarenheter av 
materialet, och där Anna anses vara den mindre erfarne (novisen) i använ-
dandet av det (vilket hon även påtalar inledningsvis). Det visar sig också i 
hennes hantering av materialet (rad 4). Ur detta perspektiv kan Elias förhåll-
ningssätt gentemot Anna förstås utifrån det begrepp, väglett deltagande 
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(guided participation), som Rogoff (1995) introducerat. Anna deltar jämsi-
des och i gemenskap med den mer erfarne kamraten Elias i aktiviteten och 
som i hennes ögon ses som expert på att konstruera med detta material. Elias 
gör anspråk på en position som kunnig (experten) på att bygga med detta 
material (se exempelvis rad 26, 28 och 30). Men det innebär inte att Anna 
inte utmanar Elias, tvärtom, i interaktionen såsom exemplet visat, utmanar 
och utmanas de hela tiden av varandra. 
     I plastmaterialens design möter barnen också flera geometriska former, 
framförallt använder barnen kvadrater och trianglar under konstruktionen. I 
själva byggnationen som barnen skapar framträder tredimensionella mo-
deller i form av ett hus och en båt. Att utforska, skapa och konstruera, som är 
en del av byggandet, har såsom exemplet visat inslag av aktiviteter och expe-
rimenterande med de rumsliga formerna och geometriskt innehåll. I barns 
aktiviteter med olika bygg- och konstruktionsmaterial såg Björklund (2013b) 
att barnen ofta använder begrepp baserade på de visuella aspekter som fram-
träder under tiden som barnen bygger, något som även ovanstående exempel 
visat. 
     För pedagogen handlar således utmaningen om att fånga och ta tillvara på 
de möjligheter till lärande som visas i vardagen samtidigt som han eller hon 
också behöver ha en idé om vilka förmågor som ska utvecklas vidare (jfr 
Björklund, 2007, 2013a; Carruthers & Worthington, 2006; Franzen, under 
utgivning; Palmer, 2011 som alla tagit utgångspunkt i barnens egna initie-
rade aktiviteter i sin forskning).  

Matematiska aktiviteter 
Den aktivitet som det här kapitlet inleddes med analyserades med utgångs-
punkt i att upptäcka och urskilja matematik i barnens egna aktiviteter och 
lekar. Resterande exempel i kapitlet utgår från aktiviteter i förskolan där dels 
barnen iscensätter aktiviteter och där pedagogen med frågor går in och ut-
manar matematiskt på olika vis, dels där pedagoger i förväg bestämt det 
matematiska innehållet i aktiviteterna.   

Pedagogerna på förskolan Cirkeln talar om matematik som något naturligt 
förekommande och ständigt närvarande i det som barnen håller på med. De 
ger som exempel när barn spelar spel eller lägger ett pussel, när barnen hop-
par hage eller hopprep samt när barn bygger med klossar. Men för den skull 
är deras roll i barnens matematiklärande inte oviktig, något som Eva kom-
menterar på följande sätt: 

Om vi ser att barn leker någon lek så fångar vi ju upp till exempel matematik, 
språk och kommunikation eller vad det nu må vara, naturvetenskap, teknik. 
Att man pratar kring det: hur kommer det sig att det håller när du bygger så 
exempelvis (Eva 2013-06-11). 
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Evas utsaga ovan bedöms handla om mer oplanerade och spontana lärandesi-
tuationer, vilket kräver av pedagogen att hon eller han urskiljer potentialen 
eller möjligheten till ett matematiskt resonemang och tar till vara på dessa 
tillfällen i exempelvis barnens lekar (t.ex. Björklund, 2007). Lisa nämner 
också att “vi utmanar dem på vägen, vi har ju också ett tänk”. Lisas utsaga 
berör snarare planerade lärandesituationer, som handlar om att pedagoger 
utmanar och organiserar med exempelvis lekar och aktiviteter som har ett 
matematiskt innehåll (jfr Björklund, 2013a, 2013c; Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2009). Carruthers & Worthington (2006) skriver 
följande om (matematiska) aktiviteter initierade av pedagoger respektive 
barnen: 

In the open classroom culture there will be a balance between adult-directed 
activities and child-initiated activities. Both will be valued and, at times, will 
come together to provide a strong connection to support the child in her 
learning (s. 136).   

Barn initierar matematiska aktiviteter  
I vardagen initierar som sagt såväl barn som pedagoger matematiska aktivi-
teter. Den aktivitet som används som underlag för analyser och diskussioner 
närmast är initierad av två barn, Kajsa och Elsa. Pedagogen följer upp aktivi-
teten och ställer en fråga om antalet cirklar som ligger uppradade, det inne-
bär att en räkningsaktivitet om att räkna antalet cirklar på ljusbordet blir 
synlig (excerpt 5:2b). I excerpt 5:2b synliggörs även att epistemiska posit-
ioneringar är något som skapas, upprätthålls och utmanas i interaktionen 
mellan barnen. 

Att räkna till ”tjutie” 
Den här episoden observerades när två barn besökte förskolans ateljé. I ut-
draget framträder hur barnen berör geometriska begrepp och talbegrepp i sitt 
samspel under en utforskande lek vid ljusbordet. Ett ljusbord består av en 
glasskiva som belyses underifrån. Kajsa och Elsa (båda 5 år gamla) har efter-
frågat att få besöka ljusbordet, men då det står placerat en bit bort i huset 
innebär det att det ska passa den övriga verksamheten också, eftersom en 
pedagog måste följa med barnen. Den här aktuella dagen fungerade det och 
pedagogen Lisa följde med barnen till ateljén. Själva ljusbordet introduceras 
inte mer än att barnen och pedagogen tillsammans plockar fram material som 
kan användas vid det. Barnen arbetar utforskande med materialen. På bordet 
finns inledningsvis tre genomskinliga plastlådor med olika innehåll: 1) större 
genomskinliga geometriska former i plast (en blå kvadrat, en orange penta-
gon, en gul triangel, en röd cirkel, en grön rektangel och en lila hexagon) 2) 
en stor mängd små genomskinliga cirklar i olika färger samt 3) många små 
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genomskinliga kvadrater, även de i olika färger. Gemensamt för allt det er-
bjudna materialet är att det är genomskinligt. Mängden material utökas också 
ju längre tiden går. De båda barnen tycks imponerade över materialen, inklu-
sive ljusbordet, då de ideligen uttrycker ”wow”, ”kolla” och ”coolt” i sitt 
undersökande. Barnens utforskande ändrar också riktning oavbrutet. Två 
olika exempel med två olika inriktningar kommer att behandlas. Det som 
hänt inledningsvis är att barnen utforskat de stora genomskinliga formerna 
visuellt genom att lägga dem strax framför sina ögon, samtidigt som de med 
förtjusning konstaterar att ”allting är rött”, ”allt är lila” och så vidare till dess 
att alla formers olika färger undersökts. Efter det tar Kajsa initiativ till att de 
ska bygga ett pussel med de stora formerna och en aktivitet där barnen an-
vänder geometriska begrepp framträder i interaktionen. Detta korta exempel 
inträffar ungefär två minuter in i aktiviteten, av totalt 24 minuters film från 
aktiviteten. Pedagogen deltar sporadiskt i aktiviteten, det framstår som om 
att det är barnens eget utforskande som är den främsta anledningen till besö-
ket i ateljén.   
 
Excerpt 5:2a Cirklar och kvadrater 
Deltagare: Kajsa och Elsa samt pedagogen Lisa.  
Tid: 25 sekunder 
 
1 Kajsa nu försöker vi att bygga ett pussel 

 
2 Elsa ((lägger rektangeln mot ljusbordets ena kortsida)) 

(.) ((tar upp en näve små cirklar och låter dem 
strila mellan fingrarna)) 
 

3 Kajsa cirklar- ja tror inte [cirklar 
 

4 Elsa ((låter några kvadrater strila mellan fingrarna))  
                      [kvadrat 
 

5 Kajsa okej (.) ja kvadrat- ((lägger den stora blå kvadra-
ten ovanför rektangeln)) 
 

6 LISA passar dom två ihop 
 

7 Kajsa ja (3.0) ((lägger den gula triangeln med sin bas 
mot kvadraten)) å dom här passade ihop 
 

8 LISA °ja° 
 

9 Elsa då blir det en (.) ett slott ((tittar på Kajsa)) 
 

10 Alla ((skrattar)) 
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Kajsa tar initiativ till att de ska bygga ett pussel av de stora geometriska 
former som barnen utforskat visuellt när de sattes framför ögonen. I stället 
för att lägga undan rektangeln (som även den undersökts visuellt) lägger Elsa 
den längs med ena kortsidan på ljusbordet. Sedan tar hon en näve cirklar i 
sin ena hand och låter dem strila mellan sina fingrar. Detta kommenterar 
Kajsa genom yttrandet cirklar- ja tror inte cirklar. Ett yttrande som kan tol-
kas som att Kajsa anser att de små cirklarna inte fungerar i pusselkonstrukt-
ionen. Överlappande yttrar Elsa kvadrat (rad 4) samtidigt som hon låter de 
små kvadraterna strila mellan fingrarna på samma sätt som hon gjorde med 
cirklarna. Båda barnen uppvisar i aktiviteten ett kunnande om geometriska 
begrepp i sina verbala yttranden. Detta gör de förövrigt genomgående i hela 
aktiviteten, där även (kanske) mer avancerade former som pentagoner och 
hexagoner också benämns av barnen. På rad 5 bygger Kajsa vidare på det 
yttrande som kom från Anna turen före och konstaterar att okej och ja 
kvadrat-er fungerar som pusselbit i det arbete som pågår på ljusbordet. Där-
emot tar Kajsa inte en av de små kvadraterna som Anna hanterat utan väljer 
den stora blå kvadraten, som också passar precis i storlek till den redan lig-
gande rektangelns ena kortsida. Här ställer pedagogen en fråga till Kajsa då 
hon undrar passar dom två ihop (rad 6). Det responderar Kajsa jakande på 
samtidigt som hon lägger den stora gula triangeln mot kvadratens ovansida 
och hon konstaterar å dom här passade ihop (rad 7). Lisa svarar på Kajsas 
yttrande med ett svagt ja (rad 8). Dalgren (2014) fann, vilket kan stödja den 
här analysen, att pedagoger använder fråga-svar-sekvenser både som inter-
aktionella och som pedagogiska resurser i samspelet med barnen. Efter det 
beskriver Elsa på rad 9 att det byggda ser ut som ett slott. Ett yttrande som 
roar deltagarna och alla skrattar åt kommentaren.   
     Efter ungefär ytterligare 10 minuter har Kajsa lagt en lång rad av de små 
cirklarna längs med ljusbordets ena långsida. Hon utbrister titta samtidigt 
som hon söker efter Lisa med blicken (rad 11).  
 
Excerpt 5:2b Va kommer efter tjugonio ra 
Deltagare: Kajsa och Elsa samt pedagogen Lisa.  
Tid: 1 minut och 7 sekunder. 

 
11 Kajsa titta ((tittar på raden av cirklar och på pedago-

gen)) 
 

12 LISA oj va många (2.0) 
hur många va de ((svepande rörelse med handen längs 
raden med cirklar))  
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13 Kajsa ett två ((pekar samtidigt på cirklarna)) tre (osv.) 
tjugofyra ((följer raden med blicken)) tjugofem 
tjugosex tjugosju ((pekar återigen på cirklarna)) å 
tjugoåtta ((lutar sig tillbaka på stolen)) 
   

14 LISA °tjugoåtta stycken° (.) °oj° 
 

15 Elsa ((böjer sig över ljusbordet, pekar på en cirkel åt 
gången, räknar tyst))  
 

 
 

16 Kajsa ((tittar på Elsa, tittar på Elsas pekrörelse, tit-
tar återigen på Elsa när hon räknat klart)) 
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17 Elsa tjugonio ((tittar på pedagogen)) 
 

18 LISA °tjugonio fick du de till° 
 

19 Kajsa nä:j de va en till ((pekar på den sist räknande 
cirkeln, betänksamt ansiktsuttryck))  
(1.0) 
 

20 LISA va kommer efter tjugonio ra 
 

21 Elsa tjutie ((tittar på pedagogen)) 
(1.0) 
 

22 Kajsa *tjutio de finns inte* ((håller händerna framför 
sin mun, skrattar till)) 
 

23 LISA nä (1.0) kommer ni ihåg- efter tjugonio kommer- 
 

24 Elsa ((tittar på pedagogen, ser fundersam ut)) 
 

25 Kajsa tretti 
 

26 Elsa tretti ((tittar på pedagogen)) 
 

27 LISA °just de° ((nickar))  
(3.0)  
va var de du kom på för nånting Elsa du skulle göra 

 
 
Kajsa har lagt många små cirklar längs med den långsida av ljusbordet som 
är närmast henne. När den sist lagda cirkeln är på plats utbrister hon titta 
(rad 11). Lisa responderar genom att konstatera att det var många samtidigt 
som hon efter ett par sekunders tystnad undrar hur många va de. Genom att 
pedagogen utför en svepande handrörelse över raden med cirklar förstärker 
gesten yttrandet om att något ska räknas och vad (rad 12). I jämförelse med 
föregående excerpt (5:2a) utmanar nu pedagogen Kajsa och riktar frågan mot 
ett innehåll om matematik (jfr Dalgren, 2014), och mot uppgiften att räkna 
antalet cirklar som ligger uppradade. För att kunna besvara pedagogens fråga 
måste Kajsa räkna cirklarna, till en början räknar och pekar hon samtidigt för 
att sedan övergå till att enbart titta på den cirkel som är i fokus för räknandet 
samtidigt som hon säger räkneorden högt. När hon kommit till tjugofem 
återgår hon till tidigare procedur att räkna och peka och yttrar tjugoåtta (rad 
13) på den sista cirkeln i raden. Det är något som Lisa upprepar tjugoåtta – 
oj (rad 14).  

Elsa som inte engagerat sig under tiden som Kajsa räknat, utan varit upp-
tagen med sitt eget undersökande, tar nu initiativ till att räkna cirklarna hon 
också. Elsa använder en annan strategi än Kajsa när hon räknar, visserligen 
pekar hon på cirklarna en efter en, men hon säger räkneorden tyst för sig 
själv. Elsas sätt att utföra räknandet på gör att övriga deltagare inte kan kon-
trollera under tiden för proceduren. Tillvägagångssättet att räkna tyst tycks 



 70 

åtminstone göra Kajsa konfunderad då hon ibland tittar på Elsa, och ibland 
på själva pekningen. När Elsa räknat färdigt ser Kajsa förväntansfull ut över 
att få veta det antal cirklar som Elsa kom fram till. Tjugonio cirklar fick Elsa 
det till (rad 17). Pedagogen konstaterar som respons på detta tjugonio fick du 
de till (rad 18).  

Hur många cirklar som egentligen ligger i en lång rad på ljusbordet följs 
inte upp av någon av deltagarna. Men genom yttrandet näj de va en till (rad 
19) invänder dock Kajsa mot Elsas räknande. Med andra ord hävdar Kajsa 
den egna epistemiska positionen (som kunnig på att räkna antal) då hon op-
ponerar sig mot Elsas epistemiska hållning (också som kunnig på att räkna 
antal). Det innebär att Kajsas position som kunnig och som den som de facto 
utfört uppgiften med att lägga och sedan även räkna cirklarna utmanas av 
Elsa. Samtidigt visar Kajsa upp ett fundersamt ansiktsuttryck som om hon 
verkligen försöker förstå hur det hela förhåller sig, ska hon dra bort en cirkel 
eller ska hon lägga till en cirkel för att antalet ska bli tjugoåtta, det antal som 
hon kom fram till. Lisa ger sig in i samtalet igen det gör hon genom att 
öppna upp för en (ny) fråga-svar-sekvens, va kommer efter tjugonio då und-
rar Lisa (rad 20) varvid Elsa responderar snabbt med tjutie (rad 21). Det 
snabba (och logiska) svaret från Elsa kan tolkas som ett återtagande av den 
epistemiska positionen i interaktionen. Yttrandet tjutie från Elsa får Kajsa att 
återigen positionera sig som mer kunnig då hon skrattande uttrycker tjutio de 
finns inte (rad 22) samtidigt som hon försöker hålla sig för skratt. Som fram-
går är systemet om tiotalsövergången från tjugonio till trettio inte till fullo 
upptäckt av Elsa. Även pedagogen bekräftar att ”tjugotio” inte finns och hon 
lotsar barnen genom frågan kommer ni i håg efter tjugonio kommer-. Peda-
gogens yttrande och tur är alltså inte avslutad av henne. Det den ofullstän-
diga turen gör här är att den åstadkommer en möjlighet för något av barnen, 
och kanske framförallt Kajsa, att visa upp sina kunskaper om talserien och 
om tiotalsövergångar. Koshik (2002) menar att den här typen av turer ibland 
används av lärare och är utformad just för att vara ofullständig (designedly 
incomplete utterance, DIU). Det här tillvägagångssättet såg även Dalgren 
(2014) i sin studie. Istället för att presentera ett korrekt svar ställde pedago-
gen istället en ny omformulerad fråga och på det sättet lotsades barnen till 
”rätt svar”.  

Omedelbart svarar Kajsa tretti (uppvisad kunskap om räkneramsan och 
tiotalsövergången till trettio), vilket ytterligare stärker hennes epistemiska 
position i aktiviteten (rad 25). På det följer omedelbart Elsas upptag av det 
rätta svaret tretti (rad 26). Barnens yttranden bekräftas av pedagogen, just de 
svarar hon tyst samtidigt som hon nickar (rad 27). Efter en stunds tystnad 
frågar pedagogen Elsa vad var de du kom på för nånting Elsa du skulle göra. 
Med utgångspunkt i pedagogens fråga är det nu istället Elsas handlingar på 
ljusbordet som ska fokuseras. En ny fråga och nya förutsättningar med såväl 
pedagogiska som interaktionella intentioner (jfr Dalgren, 2014).  
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Sammanfattningsvis visar analysen att barnen använder och namnger flera 
olika geometriska former när de utforskar med material som erbjuder det i 
sin design. Cirklar, kvadrater men även hexagoner och pentagoner används 
som begrepp av barnen i interaktionen med varandra och med pedagogen. I 
interaktionen mellan barnen (och något senare med pedagogen) syns en ori-
entering mot en epistemisk asymmetri. Det blir synligt då båda barnen för-
söker positionera sig som (mer) kunniga. I och med det visas tydligt att 
epistemiska anspråk är något som ständigt görs aktuellt och upprätthålls i 
interaktionen. Pedagogen Lisa visar intresse för barnens utforskande lek 
genom att använda sig av sekvenser av fråga-svar i kommunikationen med 
barnen. Inom samtalsanalysen talas om närhetspar (adjacency pairs), det vill 
säga sådana yttranden som kan delas upp i två tydliga delar såsom exempel-
vis fråga-svar-sekvenser kan (Norrby, 1996/2004). Konkret innebär fråga-
svar-sekvenser att efter en fråga följer (normativt förväntat) ett svar. Precis 
som i Dalgrens (2014) studie undviker även pedagogen Lisa att utvärdera 
inkorrekta svar, istället utökar hon med nya frågor som lotsar deltagarna mot 
ett förväntat svar (se rad 20 och 23).   

Pedagoger initierar matematiska aktiviteter  
Pedagogerna på den studerade förskolan beskriver att de aktiviteter som är 
initierade av dem är organiserade med utgångspunkt i sådant som kommit 
fram i observationer och dokumentationer, samt i samtal med barnen. Det 
betyder att ett intresse hos något eller några av barnen har urskilts (t.ex. 
Carruthers & Worthington, 2006; Pramling Samuelsson & Doverborg, 
2011). Som exempel nämner pedagogerna promenaden till bussen och bar-
nens upptäckt av trafikskyltarna och så småningom även deras olika former. 
Utifrån denna upptäckt om skyltarnas olika former organiserades sedan 
några aktiviteter som behandlade just geometriska former och begrepp (till 
exempel den lek som analyseras närmare i kapitel 6). Även en ”äventyrsjakt 
på geometriska former i skogen” har sitt ursprung i det intresset hos barnen. 
Eva beskriver promenaden till skogen som i sig innebar ett spanande av 
geometriska former:  

På väg till skogen upptäckte barnen ett proppskåp och på det skåpet fann bar-
nen flera olika geometriska former såsom triangeln, cirkeln, kvadraten och 
rektangeln. Men skåpet hade också fullt av siffror och bokstäver tryckta på 
skåpet. Allt på samma skåp. Dessutom upptäcktes siffran 5 på varje lykt-
stolpe av barnen, alla var verkligen jätteengagerade (Eva 2013-06-11). 

 
Samlingen och fruktstunden är två återkommande aktiviteter på de båda 
förskoleavdelningarna i vilka pedagogerna menar att matematik kan få en 
naturlig och framträdande roll. Följande aktiviteter observerades. Många 
sånger och ramsor innehåller olika matematiska aspekter såsom geometriska 
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ord (i sången om gumman cirkel), ordningsrelationer (nippertippan, först 
vaknade nippertippan, sedan klädde sig nippertippan etcetera) samt räkneord 
(i sången en elefant balanserade). Den sistnämnda leken/ramsan ger övning i 
att räkna upp från ”ett till beroende på antalet deltagande barn”- det vill säga 
det sker en ökning för varje ny elefant/barn som tillkommer ramsan. På 
fruktstunden frågade pedagogen hur barnen ville ha sin frukt delad. Olika 
begrepp såsom exempelvis hel, halv, fjärdedel och åttondel (begrepp för 
bråk) samt att räkna antalet klyftor i en clementin problematiserades. En av 
pedagogerna, Eva, beskriver också att ”fruktstunden är full av matematik”28  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ytterligare en idé på lek, där framställningssättet påminner om fruktstundens 
då det synliggörs för barnen att det finns många olika sätt att tänka och lösa 
uppgifter på, hämtade Eva från förskoletidningen29. Leken var Magnus, 
Brasse och Evas30 lek som handlar om att fyra olika föremål exempelvis djur 
ställdes fram, tre av dem hör ihop på något sätt medan ett av dem ska bort. I 
aktiviteten ges barnen möjlighet att resonera, problematisera och upptäcka 
den mångfald av idéer och lösningar som finns inom barngruppen då de som 
matematisk aktivitet identifierar egenskaper hos olika objekt. 

Samlingen är som sagt en dagligt återkommande aktivitet på den stu-
derande förskolan. Till skillnad från temaarbetets olika grupper med färre 
antal barn hade samlingssituationerna så gott som alltid alla för dagen närva-
rande barn samlade. De samlingsstunder som observerats i studien inleds 
med en ”samlingssång”. Efter den inledande sången skiftar sedan innehållet i 
samlingen, beroende på verksamheten, det vill säga vad som är på gång (i 
exempelvis temaarbetet) och beroende på barn och pedagoger. Ofta får bar-
nens individuella initiativ stort utrymme vilket innebär att innehållet anpas-
sas helt eller delvis efter deras önskemål. Samlingen har därför många olika 
                                                
28  Se Dalgren (2014) för en interaktionsanalys av en fruktstund i en förskola. 
29 Förskoletidningen är en skrift utgiven av Fortbildning i Stockholm AB och riktar sig, som 
en form av kompetensutveckling, till pedagoger i förskolan.  
30 Magnus, Brasse och Eva var ett populärt TV program som sändes på Sveriges television 
under 1970–talet. Serien ”Fem myror är fler än fyra elefanter” hade ett pedagogiskt syfte om 
att väcka barns intresse för siffror och bokstäver. Serien sändes även i repris med början 
sommaren 2012. Materialet finns även att tillgå på DVD och i PC spel. 

Bild 7. Hel-halv-och fjärdedels äpplen. En banan 
delad i tre delar 
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innehåll, där matematik på olika sätt i bland finns representerad. Med detta 
följer ett par aktiviteter från samlingen där matematiska innehåll organiseras 
av pedagogerna.  

Att åskådliggöra tid 
En pärlslutare (den benämning som användes av pedagogen) är en konstrukt-
ion med pärlor uppträdda på en piprensare. Den har skapats av pedagogen 
för att åskådliggöra den tid ett barn på förskoleavdelningen har kvar på för-
skolan innan hon flyttar till en annan ort. Första gången som den här aktivi-
teten observerades hade Vanessa tolv dagar kvar på förskolan. Det innebär 
således att det den aktuella dagen finns tolv pärlor trädda på piprensaren, 
pärlor som symboliserar samma antal dagar. Aktiviteten fortsätter varje dag i 
samlingen till dess att pärlorna på piprensaren är slut och Vanessa slutar på 
förskolan. Exemplet observerades under samlingens inledande fas, en livfull 
stämning råder i rummet då flera av barnen samtidigt trumpetar med sina 
munnar. För att överrösta och för att samla ihop samt bjuda in barnen till 
aktiviteten, ställer Lisa en inledande fråga med ett något förhöjt tonläge, 
samtidigt som hon reser sig upp för att plocka ner pärlslutaren från anslags-
tavlan (rad 1). Aktiviteten utgör en total tid på 1 minut och 20 sekunder av 
den här samlingens sammanlagda tid på ca 14 minuter.  

 
Excerpt 5:3 Tar du bort en pärla så får vi se om det stämmer 
Samlingssituation, 20 barn och 3 pedagoger deltar. 

 
1 LISA HÖRNI (.) KOMMER NI ihåg (.) ((plockar ner pärl-

slutaren från anslagstavlan och håller upp den 
framför barnen)) Vanessa ska ju sluta här på för-
skolan å här e hennes pärlslutare (.) å i går- 
(.) hur många dagar Vanessa hade du kvar här på 
förskolan? ((tittar på Vanessa)) 
 

2 Vanessa ja vet inte 
 

3 Barn elva ((en röst)) 
 

4 Barn tolv tolv tolv [tolv ((flera röster)) 
 

5 LISA                [tolv, tolv dagar vare å så ska du 
ta bort en pärla i dag hur många blir e [då 
 

6 Barn                                         [elva 
((flera röster)) 
 

7 LISA blir e elva då (.) tolv minus ett (.) kom Vanessa 
å så tar du bort en pärla så får vi se om de 
stämmer 
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8 Vanessa ((ålar fram till pedagogen, tar bort en pärla på 
piprensaren))  
(1.0) 
 

9 LISA Vanessa ska vi räkna [tillsammans ((håller upp 
pärlslutaren framför Vanessa)) 
 

 
 

10 Barn                      [ja:: ((flera röster)) 
 

11 Vanessa ((sätter sig upp framför pedagogen, ser glad ut)) 
 

12 LISA  ((flyttar en pärla åt gången uppåt på piprensaren 
samtidigt som hon och barnen räknar högt tillsam-
mans)) 
 

13 Barn en två tre fyra fem sex sju åtta nio- ((flera 
röster)) ((vid nio fastnar en pärla och pedagogen 
hamnar efter barnens räknande))  
 

14 Barn tio: [elva ((flera röster)) 
 

15 LISA      [tio: ni räkna så snabbt  
    

16 Vanessa ((reser sig upp på knä med armarna sträckta över 
huvudet)) 
 

17 LISA/ 
barnen 
 

elva ((flera röster)) 
 

18 LISA de stämmer tolv minus ett- de e elva dagar kvar 
som Vanessa ska vara här innan hon flyttar (.) 
till Backlunda31 

 
 

Genom ett något förhöjt tonläge gör Lisa barnen uppmärksammade på den 
aktivitet som är i fokus i samlingen inledningsvis, vilket handlar om att Va-
nessa ska sluta på förskolan. Det gör hon genom att säga HÖRNI KOMMER 
NI ihåg och här e hennes pärlslutare. Det inledande yttrandet skulle kunna 

                                                
31 Fiktivt ortsnamn. 
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förstås som en fråga ställd till hela barngruppen, men istället för att invänta 
ett svar från gruppen riktar Lisa ytterligare en fråga hur många dagar Va-
nessa hade du kvar här på förskolan (rad 1) enbart till Vanessa. Att frågan 
ställs speciellt till Vanessa förstärks, förutom att hennes namn uttalas, även 
av Lisas blickriktning. Då Vanessa svarar att hon inte vet ger det genast möj-
lighet för andra barns engagemang och att åstadkomma ett svar på frågan 
från pedagogen (rad 2). Likväl som att positionera sig som kunnig deltagare 
kan även en deltagarposition som okunnig framträda i interaktionen. Med 
andra ord en uppvisad begränsad epistemisk tillgång (från Vanessa) öppnar 
upp för andra barns agerande. Elva svarar en barnröst som svar på antalet 
dagar (rad 3), medan flera andra barn ropar tolv, tolv, tolv, tolv (rad 4). Sva-
ret tolv bekräftas av pedagogen som det rätta svaret. Tolv dagar vare å så 
ska du- det innebär att Lisa återigen riktar uppmärksamheten mot Vanessa 
genom användandet av pronomenet du, -ta bort en pärla i dag hur många 
blir e då (rad 5). Överlappande med pedagogens fråga svarar flera barn 
snabbt elva (rad 6). Om den uppgiften stämmer vill pedagogen undersöka 
med ytterligare en fråga blir e elva då samtidigt som hon efter en mikropaus 
använder ett formellt matematiskt språkbruk i kommunikationen tolv minus 
ett (rad 7). Efter ytterligare en mikropaus ges en uppmaning till Vanessa att 
ta bort en pärla på pärlslutaren. Pedagogen föreslår sedan för Vanessa att de 
ska räkna tillsammans. Det är något som de andra barnen responderar på 
genom ett kollektivt ja (rad 10). Vanessa visar genom sitt glada ansikte på 
rad 11 att hon är intresserad av att räkna pärlor och hon får hjälp av övrig 
barngrupp och alla räknar högt tillsammans. Vid nio pärlor fastnar en pärla 
på piprensaren vilket innebär att barngruppen hinner räkna färdigt till elva. 
Lisa backar då tillbaka med uppmaningen om att de räknade så snabbt (rad 
15). Med anledning av det fortsätter hon också att räkna från tio och sedan 
säger alla gemensamt elva (rad 17). Pedagogen knyter ihop det som försig-
gått genom att på rad 18 säga, och återigen använda matematiskt språkbruk, 
de stämmer tolv minus ett- de e elva dagar kvar som Vanessa ska vara här 
innan hon flyttar till Backlunda.  

På det sättet fortsätter Lisa att åskådliggöra för barnen hur dagarna går 
och hur lång tid som Vanessa har kvar innan hon flyttar. En pärla på pärlslu-
taren symboliserar som visas i exemplet en dag. Pärlorna fungerar som ett 
konkret material och genom att flytta en pärla uppåt på piprensaren blir de 
enskilda pärlorna ett stöd i räknandet. Björklund (2007) observerade i en 
studie att barn dagligen uppmärksammade, på olika sätt, sådant som är i 
fokus i den här aktiviteten, mängdminskning. Man kan alltså förstå det som 
att alla pärlorna på piprensaren först bildar en helhet det vill säga ett visst 
antal dagar. Sedan separeras pärlorna en efter en, och delarna (specifika da-
gar) blir synliga, för att sedan, när pärlorna förs ihop igen, bilda en ny helhet. 
Samtidigt som det blir synligt att antalet (mängden) dagar minskar. I aktivi-
teten ingår såväl numeriska som aritmetiska inslag, och man ”pekräknar”. 
När alla räknat till 11 anger ordet elva att det är så många dagar som Va-
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nessa har kvar i förskolan. I aktiviteten är det i sig inte nödvändigt att kunna 
räkneorden eller siffror för den delen utan när sista pärlan tas bort från pärl-
slutaren slutar Vanessa på förskolan. Därtill visar excerptet att pedagogen 
först använder ett mer vardagligt språkbruk i interaktionen med barngruppen 
tolv dagar vare å så ska du ta bort en pärla i dag hur många blir e då (rad 
5). Medan hon på rad 7 och på rad 18 använder ett mer formellt matematiskt 
språkbruk som tolv minus ett. Pedagogens tillvägagångssätt kan förstås uti-
från Carruthers & Worthingtons (2006) resonemang om att underlätta mellan 
informell och formell samt mer abstrakt kunskap. 

Aktiviteten får den kontinuitet (då den pågår på ungefär samma sätt varje 
dag) och den repetitiva aspekt som Björklund (2013c) fann betydelsefull i en 
aktivitet organiserad av pedagoger med en grupp 5-åringar och som även den 
behandlade fenomenet tid. Avslutningsvis visar detta utdrag ett exempel på 
hur pedagoger i samlingen och som stöd av ett egenhändigt tillverkat materi-
al, presenterar en modell för hur man kan tala om tid med förskolebarn. Va-
nessa visar just den här dagen upp ett deltagande som okunnig (rad 2) men 
ändå intresserad av uppgiften (rad 11). Att inte veta hur många dagar som 
hon har kvar i förskolan visar sig ge möjlighet för alla barns deltagande i 
aktiviteten. Det innebär också att barngruppen upprätthåller Vanessas posit-
ion som okunnig (att inte veta antalet dagar) då de går in och svarar i hennes 
ställe genomgående under den korta stund som pärlslutaraktiviteten pågår.  

Att skapa grafiska representationer 
Tematiska arbetssätt har en lång tradition inom svensk förskola (Lindqvist, 
1989). Den här förskolan utgör inget undantag. Ett temaarbete har följaktli-
gen haft stor utbredning under tiden för datainsamlingen. Temaarbetet har 
inte särskilt följts, däremot finns inom temaarbetet matematiska aktiviteter 
som intresserat. Temaarbetet om fordon startades någon gång mitt under 
höstterminen 2012 då pedagogerna observerar att några av barnen visar upp 
ett intresse för fordon av olika de slag. Det som följer är återberättat av pe-
dagogen Lisa, och ges här som en bakgrund till varför temaarbetet kom att 
handla om fordon på två av förskolan Cirkelns avdelningar. På den del av 
förskolans gård som vetter ut mot parkeringsplatsen, uppehåller sig flera av 
barnen framförallt då olika fordon anländer förskolans parkeringsområde.  
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Bild 8. Sopbilen besöker förskolan 

På parkeringsplatsen parkerar inte bara föräldrar vid lämning och hämtning 
och förskolans personal sina bilar utan där passerar även andra slags fordon 
som av olika anledningar ska till och från förskolan t.ex. sopbilen, matvaru-
bilen och traktorer. Genom den dokumentation som samlats in, främst i form 
av fotografier på barnens aktiviteter och lekar samt i dialoger med varandra 
och med barnen upptäcker pedagogerna att barnen (förutom att uppehålla sig 
vid staketet som i bild 8) ofta leker och bygger bussar, bilar och husvagnar 
med exempelvis de lastpallar som finns att tillgå för dem i sina lekar på för-
skolegården. Intresset för bilmärken är ytterligare en aspekt som observera-
des hos något eller några av barnen. Att ”lyssna in” det som äger rum bland 
barnen leder till funderingar hos pedagogerna om temaarbetet för terminen 
ska bli fordon.   

En matematisk aktivitet kopplad till temaarbetet och som pedagogerna 
iscensätter på samlingen är att barnen ska få rösta på det fordon de tycker 
allra mest om att åka. Aktiviteten uppkommer efter det att Erik (5 år) före-
slår en av pedagogerna att de (barn och pedagoger) ska rösta om vilket fort-
skaffningsmedel som är det populäraste på förskoleavdelningen. Idén till 
själva aktiviteten kom efter det att barnen i olika grupper varit ute och åkt 
såväl buss som tåg. Barn och pedagoger ska med andra ord dokumentera sitt 
favoritfordon i en representation i form av ett stapeldiagram. 

Barnen fick under proceduren välja mellan följande fordon: tåg, cykel, bil 
eller buss. Ett fordon representerades av en bild på densamma. Att aktivite-
ten sker på samlingen när många barn är samlade är enligt pedagogerna ett 
medvetet val. Då de menar att ju fler barn som deltar och röstar desto tydli-
gare och (kanske mer) iögonfallande diagram eller grafisk representation kan 
skapas. Pedagogerna har förberett aktiviteten genom att klippa ut många 
bilder av varje fordon. Fordonen förvarades sorterade i fyra olika skålar. Det 
är viktigt att bilderna räcker till även om alla barn skulle rösta på ett och 
samma fordon berättar Lisa. På väggen, bredvid samlingsmattan, har sedan 
pedagogerna fäst upp en stor grön kartong där respektive fordon finns repre-
senterat längst ned på kartongarket. Erik undrar hur de ska förhålla sig om 
det är så att någon tycker lika mycket om två eller kanske alla fordon. För att 
kunna bedöma vilket fordon som uppfattas som mest populärt och vilket 
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fordon som det blir flest av bestämdes att såväl barn som pedagoger endast 
får rösta på ett fordon. Om det däremot är så att något av barnen behöver 
mer betänketid så går det bra. Barnen samlas sittande i ring på golvet och 
den som först får klistra upp sitt favoritfordon på kartongarket är William (3 
år), en av förskoleavdelningens yngsta barn. Han tycks helt säker på sitt val. 
Han säger till pedagogen att han tycker om att åka buss samtidigt som han 
kryper fram till henne. Williams bild klistras upp ovanför illustrationen på 
bussen. Nu följer en procedur där barnen i tur och ordning, och som de sitter 
i ringen på golvet, röstar på sitt favoritfordon. När de fyra första barnen efter 
William inledningsvis alla röstat på tåg tar pedagogen initiativ till att alla 
röster på fordonet ska räknas. Proceduren har nu pågått i ungefär 5 minuter.  

 
Excerpt 5:4a De e flest som röstat på tåg 
Samlingssituation, totalt 23 barn och tre pedagoger deltar. 
Tid: 10 sekunder. 

 
1 LISA hur många e de som röstat på tåg nu ra  

 
2 Barn fem ((flera röster)) 

 
3 LISA ((håller för bilden längst ned på arket då den inte 

ska räknas med)) fast den här ska vi inte räkna med 
((tittar först på representationen sedan på barnen)) 
 

4 Barn fy:ra: ((många röster)) 
 

5 LISA en ((pekar på den första bilden)) två ((pekar på den 
andra bilden)) [((pekar på den tredje bilden)) 
 

 
 

6 Barn                [tre: ((många röster)) 
 

7 LISA  [((pekar på den fjärde bilden)) 
 

8 Barn [fy:ra ((många röster)) 
 

9 LISA de e flest som har röstat på tåg 
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Lisa inleder med att kollektivt fråga barnen hur många som röstat på tåg. En 
fråga som i normalfall medför att mängden ”tågbilder” måste räknas för att 
ett korrekt svar ska kunna ges. Men flera av barnen svarar istället rakt ut fem 
(rad 2). Lisa markerar genom att hålla för med handen på bilden längst ned 
och säger till barnen fast den här ska vi inte räkna med. Utan att behöva 
räkna svarar flera barn omedelbart fyra istället (rad 3 och 4). Att uppfatta 
mängder med få enheter utan att behöva räkna kallas inom matematiken 
”subitizing”, ett begrepp som skapades redan 1949 av forskarna Kaufman, 
Lord, Reese och Volkman. Lisa sammanfattar barnens iakttagelser genom att 
kontrollera om det stämmer, samtidigt som en aktivitet om att räkna alla 
tillsammans iscensätts (delar i en helhet blir synlig). På rad 9 yttrar Lisa de e 
flest som röstat på tåg. En tendens har alltså blivit tydlig och synlig i repre-
sentationen där det redan nu går att utläsa att tåg som fortskaffningsmedel 
förefaller vara väldigt populärt hos barnen på förskoleavdelningen. Lisa an-
vänder ordet flest när hon talar om och jämför antalen, det vill säga de olika 
staplarnas höjd.  
     På det här sättet fortsätter sedan röstningsproceduren och en efter en av-
lägger barnen sina röster. Några barn verkar säkra på vilket fordon de ska 
rösta på medan andra barn förefaller mer osäkra. Elisa tillhör den senare 
kategorin. Hon funderar länge innan hon till slut, och till kamraternas stora 
glädje, bestämmer sig för att lägga sin röst på tåg även hon. Nu tar Elisa 
själv initiativ om att räkna rösterna som fallit på tåg.  
 
Excerpt 5:4b Nio stycken vare  
Tid: 35 sekunder. 

 
10 Elisa Lisa får ja rä[kna ((klistrar upp bilden på tåget 

högst upp på tågstapeln)) 
 

11 LISA               [ja: ((tittar på Elisa som klistrar 
upp sin bild)) 
 

12 Barn ((skrattar, uppspelt stämning)) 
 

13 Elisa en ((pekar på bild ett)) 
två ((pekar på bild två)) 
tre ((pekar på bild tre)) 
fyra ((pekar på bild fem)) 
fem ((pekar på bild sex)) 
sex ((pekar på bild sju)) 
sju ((pekar på bild åtta)) 
åtta:((pekar på bild nio, går därefter tillbaka 
till sin plats i ringen)) 
 

14 Barn åtta: ((flera röster)) 
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15 LISA vare de 
en ((pekar på bild ett)) 
två ((pekar på bild två)) 
tre ((pekar på bild tre)) 
 

16 Elisa ((kommer tillbaka till pedagogen som räknar och 
pekar)) 
 

17 LISA fyra [fem sex sju åtta nio- bra: 
 

 
 

18 Elisa         [((pekar samtidigt som pedagogen på fem, sex, 
sju, åtta och nio)) 
((börjar sedan om att räkna från bild ett)) 
en ((pekar på första bilden)) 
två ((pekar på den andra bilden)) 
tre ((pekar på den tredje bilden)) 
fyra fem sex sju ((pekar lite hur som helst)) (   ) 
((går tillbaka till sin plats i ringen)) 
 

19 Barn tio ((en röst)) 
 

20 LISA nio stycken vare 
 
 
Elisa vill gärna räkna alla röster vilket hon också frågar pedagogen om hon 
får göra samtidigt som hon klistrar upp sin ”tågröst” på det gröna arket. Lisa 
svarar något överlappande ja på frågan (rad 11). Pedagogen går alltså Elisa 
till mötes, trots att den förändringen skulle kunna bryta den eventuella ord-
ning som är uttänkt i förväg. Björk-Willén (2009) har analyserat ett upprop i 
en samling i en förskola och konstaterar även hon att samlingen är en för-
handlingsbar praktik som kan förändras på initiativ av samlingens deltagare. 
I just den här samlingen kommer flera barn med egna initiativ, inte bara 
Elisa, vilka godkänns av pedagogen genomgående i aktiviteten. Barnen i 
samlingsringen är roade och skrattar högt. Elisa pekar och räknar högt ”tåg-
bilderna”, hon börjar längst ned och räknar en samtidigt som hon pekar på 
bild ett, två och pekar på bild två etcetera. En bild – ett räkneord, delar i en 
helhet avgränsas (Björklund, 2007). När Elisa räknar fyra pekar hon på den 
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femte bilden och kommer strax fram till att det är åtta röster på tåg (rad 13). 
Flera barn upprepar också åtta. Lisa har dock upptäckt att Elisa hoppat över 
en bild och hon undrar om det verkligen stämmer genom frågan vare de (rad 
15). I en sekvens av fråga-svar skulle (normativt förväntat) ett förmodat svar 
från Elisa komma här. Men det pedagogen gör är att istället börja om och 
räkna på samma sätt som i den tidigare excerpten. På det sättet fortsätter Lisa 
alltså att arbeta mot ett (rätt) svar i aktiviteten ”att räkna” (jfr Dalgren, 
2014). När Lisa räknat och pekat till bild tre kommer dock Elisa tillbaka och 
vill fortsätta själva pekningsproceduren. Lisa fortsätter ändå som tidigare att 
säga räkneorden högt och hon avslutar räkningsproceduren genom att betona 
nio och yttra ett bra: (rad 17). Det som händer här på rad 17 är att Lisa ut-
värderar den fråga hon ställde på rad 15, vare de, med att betona nio och 
därefter yttra ett bra. Det gör hon utan att någon tur två, det vill säga att nå-
gon respons uppkommit från något av barnen i den här sekvensen av IRE32 
(fråga-svar-utvärdering). Elisa nöjer sig inte med att pedagogen räknat och 
bekräftat antalet till nio utan vill återigen räkna och upprepar i och med det 
proceduren ytterligare en gång. Den första, den andra och den tredje bilden 
fungerar som det ska, ett räkneord för varje bild. Därefter pekar Elisa lite hur 
som helst innan hon går tillbaka till sin plats i ringen. Tio säger ett barn som 
avslutning på Elisas räknande. Utan att explicit säga att tio inte är det rätta 
svaret, liksom heller inte att åtta var det, ”rättar” Lisa påståendet genom att 
yttra det rätta antalet bilder, nio stycken vare (rad 19 och 20).  
     I situationen är det alltså Elisa som tar initiativ till att räkna alla bilder på 
tåg, och inte som i excerpt 5:4a pedagogen. Nu är också tågbilderna så 
många i antal att barnen inte per automatik kan se, utan att räkna hur många 
röster som fallit på tåg. Det Elisa gör handlar om det som Björklund (2007) 
talar om i sin avhandling, om delar och helheter och om hur flera delar 
(många bilder på tåg) tillsammans bildar det antal och den mängd som avses. 
I röstningsproceduren synliggörs hur en mängd ökar i antal ju fler röster som 
tillfogas en viss kategori (jfr Björklund, 2007).  
     Stapeln med bilder föreställande tåg blir högre och högre. Ja, så hög att 
pedagogen måste skarva det gröna arket som bilderna klistras upp på. Stäm-
ningen i rummet blir också mer och mer högljudd desto längre tiden går och 
desto fler röster som fortskaffningsmedlet erhåller. Barnen ropar högt heja 
tåg ett flertal gånger och när de två sista barnen också lägger sin röst på tåg 
tycks lyckan total hos flera av barnen. Innan det är dags för pedagogerna att 
lägga sin röst på sitt favoritfordon sammanfattar Lisa resultatet så här långt. 
Det gör hon genom att ställa frågan hörni vicket fordon blev de flest av (rad 
21). I excerptet visas att pedagogen konsekvent använder ordet flest i kom-

                                                
32 På engelska skrivs I-R-E som ”initiation-reply-evaluation”. Mehan (1979) menar att det 
finns en skillnad i hur frågor ställs i ett klassrum i jämförelse med det vardagliga livet utanför 
skolan. 
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munikationen med barnen och att räkna igenom antalet bilder är en åter-
kommande matematisk aktivitet.  

 
Excerpt 5:4c Nu e re så många att ja tappat räkningen 
Tid: 43 sekunder. 

 
21 LISA hörni vicket fordon blev de flest av 

 

 
 

22 Barn TÅ::::::G ((många röster)) 
 

23 LISA flest tåg- kan vi räkna tillsammans- om Tea-, Tea 
du kan räkna (.) så räknar vi tillsammans 
 

24 Barn/ 
LISA/ 
Tea 

((barnen och Lisa räknar högt, Tea pekar)) 
en ((Tea pekar på bild ett)) 
två ((pekar på bild två)) 
tre ((pekar på bild tre)) 
fyra ((pekar på bild fyra)) 
fem ((pekar på bild fem)) 
sex ((pekar på bild sex)) 
sju ((pekar på bild sju)) 
åtta ((pekar på bild åtta)) 
nio ((pekar på bild nio)) 
tio ((pekar på bild tio)) 
elva ((pekar på bild elva)) 
tolv ((pekar på bild tolv)) 
tretton ((Tea når inte upp till den trettonde 
bilden)) 
 

25 Barnen ((fortsätter att räkna)) fjorton femton sexton 
sjutton arton nitton 
 

26 LISA nu e re så många att ja tappat räkningen 
 

27 Barnen ((flera står upp, några mycket nära representat-
ionen))  
 

28 LISA vänta- vänta- 
 

29 Barnen/ 
LISA 

((barnen räknar högt, Lisa och ett par andra barn 
pekar på ”tågbilderna” en efter en)) ett två tre 
fyra fem sex sju åtta nio tio elva tolv tretton 
fjorton femton sexton sjutton arton nitton 
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30 LISA flest tåg 
 

31 Barn ja:: yippi:: ((många röster)) 
 
 
Det är ingen tvekan om vilket fordon som fått flest röster. Diagrammet visar 
tydligt att tåg, precis som barnen ropar högt, har ”vunnit” och fått flest röster 
av alla fordon. Den inledande frågan från pedagogen kan, utifrån det dia-
gram som visas upp och utifrån tidigare räkningsprocedurer, sägas vara känd 
för henne (och för barnen). Det blir synligt då barnen unisont och med stark 
stämma ropar TÅG som svar på pedagogens fråga (rad 22). Därefter vill 
pedagogen återigen att alla rösterna ska räknas. Här upprepar Lisa frågan 
kan vi räkna tillsammans (rad 23), en fråga som syftar till och förstås mer 
som ett påstående att de ”ska” räkna tillsammans. Då ingen av barnen heller 
responderar på frågan framstår den snarare som en uppmaning (än en fråga) 
till barnen. Eftersom Tea finns precis bredvid pedagogen får hon i uppgift att 
utföra själva proceduren att peka. Uppgiften visar sig bli inte alldeles enkel 
då stapeln med tågbilder är riktigt hög nu. Barnen och pedagogen räknar 
högt och Tea pekar på bilderna i tur och ordning. Tea når inte högre upp än 
till bild tolv, det hindrar dock inte barnen att fortsätta med aktiviteten att 
räkna (rad 24 och 25). Pedagogen löser det hela genom att säga nu e re så 
många att jag tappat räkningen (rad 26). Därefter tar pedagogen också över 
pekandet och alla räknar tillsammans till 19 röster på tåg. Lisa sammanfattar 
flest tåg och barnen jublar högt (rad 30 och 31). Efter det undrar pedagogen, 
vilket inte syns i excerptet, hur många som röstade på buss, cykel och på bil. 
Två ropar barnen utan att behöva räkna bilderna på buss. En svarar barnen 
på frågan om antalet röster på cykel respektive bil. 
     Följande fråga eller problemställning ställdes innan undersökningen: vil-
ket fordon tycker barn och pedagoger på förskoleavdelningen bäst om att 
åka? Undersökningen redovisades sedan i form av en grafisk representation, 
ett stapeldiagram. Malmer (1996) talar om grafiska framställningar som yt-
terligare ett ”språk” som ska tolkas. Det kan också förklara varför procedu-
ren om att räkna alla bilder upprepades flera gånger. I den grafiska represen-
tationen visas tämligen snabbt tendenser på att tåg är ett populärt fortskaff-
ningsmedel hos flera av barnen. Några barn tar egna initiativ att räkna efter 
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det att de avlagt sin röst samtidigt som de pekar på varje bild – de pekräknar. 
En bild – ett räkneord, vilket kräver en koordinering mellan fingret och räk-
neorden. Det gäller att inte peka eller räkna för snabbt. När alla räknat till 8, 
11 eller 18 tåg anger orden åtta, elva och arton mängden bilder föreställande 
tåg just i den stunden. I diagrammet visualiseras hur mängder ökar (se även 
Björklund, 2007) och genom den grafiska bilden visualiseras vilket fordon 
som är det mest populära på förskoleavdelningen. Utan att behöva räkna 
framträder en tydlig bildlig gestaltning av undersökningens resultat då bil-
derna är exakt lika stora och tågstapeln den överlägset högsta av alla staplar.  

Barnen visar i sitt utforskande efteråt ett fortsatt intresse av att räkna bil-
derna. De olika staplarnas antal bilder jämfördes med varandra och ord som 
mest och minst användes i samtalet. I dialogen efteråt mellan Sanna (4 år) 
och Ellen (5 år) synliggörs barnens engagemang i frågan. Sanna säger till 
Ellen jag trodde alla skulle rösta på tåg och Ellen svarar och du väljde ju 
också tåg. Björklund (2007, s. 161) skriver att ”med tanke på matematisk 
förståelse och att använda sig av räkneprinciper på ett effektivt sätt är det 
viktigt att förstå hur olika sammansättningar av delar bildar mängder”. Dessa 
olika sammansättningar har blivit synliga i den grafiska representationen 
som skapats i aktiviteten. Förutom att jämföra och att räkna staplarna har 
barnen i arbetet med att skapa diagrammet getts möjlighet att som Forsbäck 
(2007) uttrycker på följande vis: ”att tidigt uppleva samband mellan olika 
delar av matematiken och mellan matematik och vardag” (s. 67).    

Analysen har också visat att pedagogen använder och gärna inleder nya 
sekvenser i aktiviteten med en fråga till barnen, frågor som riktar barnens 
uppmärksamhet mot matematiska ord såsom flest (hörni vicket fordon blev 
de flest av) och mot att räkna antal (hur många e de som röstat på tåg nu 
ra). Eftersom barnens svar på pedagogens frågor i de allra flesta fall kräver 
en handling från dem, peka – räkna, får barnen konkret omsätta det matema-
tiska innehållet praktiskt med sina kroppar (jfr Dalgren, 2014). Dalgren me-
nar att det sätt som pedagogen ställer frågor på är resurser för att rikta bar-
nens uppmärksamhet mot mål i läroplanen (exempelvis matematik). Ibland 
är dock de frågor som ställs från pedagogen ett sätt att säga att handling-
en/svaret är inkorrekt (vare de) och vid något tillfälle ställdes även en fråga, 
som snarare blev en uppmaning till barnen om något som skulle göras (kan 
vi räkna tillsammans). Sahlström och Melander (2011) förklarar ”när man 
ska avgöra om ett yttrande /…/ är en fråga eller en uppmaning så finns svaret 
inte i yttrandet i sig, utan i hur det uppfattas av sin mottagare” (s. 188).   

Att namnge (geometriska) former 
Under tiden för datainsamlingen är geometriska former och begrepp ett hög-
aktuellt innehåll i flera aktiviteter på förskolan. Under den här intensiva pe-
rioden besöker förskolan även biblioteket och där lånades bland annat en 
bilderbok ”Lär dig former med Barbapapa” (Tison & Taylor, 2008). Bilder-
boken handlar som titeln säger om geometriska former. I boken förekommer 



 85 

aktiviteter där Barbapapporna upptäcker de olika geometriska formerna på 
olika vis. Emellertid förklaras inte de olika formernas egenskaper utan sna-
rare görs upptäckter om var de olika geometriska formerna kan återfinnas 
samtidigt som de också namnges. Bilderboken får en betydande plats inom 
temaarbetet, inte bara som högläsningslitteratur utan även som inspirations-
källa innehållsmässigt. Som exempel kan nämnas att några barn inspireras av 
att måla geometriska former såsom Barbaskön gjorde i boken.  

 

   
Bild 9. Boken om Barbapapa (Tison & Taylor, 2008) 

Nästa interaktionssekvens (5:5) är ett exempel som visar hur boken inspire-
rar i arbetet med barnen. På första sidan i bilderboken (s. 2, bild 10) syns 
Barbapapporna baka kakor och till sin hjälp har de, precis som barnen i den 
interaktionssekvens som nu ska analyseras, knivar för att skära ut olika geo-
metriska former i den utkavlade degen (två cirkulära pepparkaksformar finns 
också att tillgå för barnen). 
  
 

 
Bild 10. Barbapapporna bakar (Tison & Taylor, 2008, s. 2) 

En illustration från boken (Tison & Taylor, 2008, s. 20) ligger framme på 
bordet när tre barn (Anna och Vanessa båda 5 år samt Nils 3 år) bakar pep-
parkakor tillsammans med pedagogen Petra. Petra bakar inte själv utan hjäl-
per till med att flytta pepparkakor från bordet till plåten och är behjälplig 
även när kakorna senare ska gräddas. Det är strax före jul och en glad och 
avspänd stämning råder i det lilla köket där aktiviteten pågår. Anna sjunger 
”jag såg mamma kyssa tomten ja” samtidigt som hon kavlar ut degen på 
bordet framför sig. En stund in i baket påbörjas ett samtal om formerna som 
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finns på illustrationen33 (se rad 1). Hela aktiviteten pågår i 27 minuter. Den 
matematiska aktiviteten som är i fokus i exemplet är att språkligt utforska 
samt namnge former. Det är pedagogen Petra som startar upp samtalet ge-
nom att ställa frågan: tror ni att de här är dom enda former som finns samti-
digt som hon pekar på bilden (rad 1). 
 
Excerpt 5:5 Allting har en form 
Deltagare: Vanessa, Anna och Nils samt pedagogen Petra. 
Tid: 58 sekunder. 
 
1 PETRA tror ni att de här är dom enda former som finns 

((pekar på illustrationen, se bild)) 
 

 
 

2 Vanessa nä[:e ((tittar på Petra)) 
 

3 Anna   [näe: ((kavlar degen)) 
 

4 PETRA de finns ju ganska många till (1.0) 
 

5 Anna >diamantform< ((plockar upp en utstansad peppar-
kaka från bordet)) 
(1.0) 
 

6 PETRA va sa ru ((böjer sig fram närmare Anna)) 
 

7 Anna >diamantform< 
 

8 Vanessa de e triangel ((möter pedagogens blick)) (.) dia-
mantform 
 

9 Anna de e två trianglar ihop ((lägger en pepparkaka på 
plåten)) ((sjunger)) 
(8.0) 
 

10 PETRA >°ja tror de e rätt många former också°< ((tittar 
rakt ut i luften, ser fundersam ut)) 
(1.0) 
 

                                                
33 Illustrationen är en bild som pedagogerna kopierat och plastat in från boken ”Lär dig former 
med Barbapapa”. 
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11 Anna ((tittar på Vanessa)) ja vet den där formen ((pe-
kar på Vanessas tatuering som hon har på armen)) 
 

 
 

12 PETRA ja (.) va kan man säga att de e för form 
(5.0) 
 

13 Anna eeh (.) trioller ((ler möter pedagogens blick som 
också ler)) (5.0) ((böjer sig över bordet))  
kepsformad 
 

14 Vanessa kepsformad aa: ((ler, tittar på sin tatuering)) 
 

15 Anna de va ju mycke bättre (2.0) allting har en form 
((samlar ihop överbliven deg från bordet))  
de här e- ((lyfter upp och tittar på kniven)) den 
formen- ((pekar samtidigt med knivens udd på il-
lustrationens rektangel))  
>fast mycke smalare< 
 

 
 
 
I den här episoden startar pedagogen genom en fråga upp ett samtal som 
kom att handla om (geometriska) former. Nils, som också bakar, deltar inte i 
samtalet utan han fortsätter istället att trycka ut cirkulära kakor med kakmåt-
tet. Petra initierar samtalsämnet genom att peka på bilden och fråga barnen 
tror ni att de här e de enda former som finns (rad 1). Frågan från pedagogen 
riktas mot ett innehåll om geometriska former, något som kan kopplas till det 
pågående baket (då olika former blir synliga på de kakor som barnen trycker 
och skär ut med en kniv). Båda flickorna svarar nästan samtidigt näe (rad 2 
och 3). Vanessa tittar upp på pedagogen när hon svarar medan Anna behåller 



 88 

sitt fokus på att kavla degen. Pedagogen responderar och bekräftar flickornas 
svar genom att i en tredje tur yttra att de finns ju ganska många till (rad 4). 
Petras uttalande kan kopplas till bokens innehåll som visar att de geomet-
riska formerna finns ”överallt” i vår omgivning i exempelvis byggnader, 
växter, leksaker och djur.  

Petras svar om att det finns många till öppnar också upp för att namnge 
flera former och här tar Anna initiativ. Diamantformen nämner hon samtidigt 
som hon fortsätter sitt arbete med att kavla. Pedagogen som inte hör vad 
Anna säger lutar sig närmare henne samtidigt som hon frågar va sa ru (rad 
6). Anna ger ytterligare ett snabbt svar diamantform. När Vanessa upptäcker 
att pedagogen inte uppfattar Annas yttranden gör hon följande tillägg som 
förklaring de e triangel- diamantform på rad 8. Anna rättar och opponerar 
sig mot Vanessas anspråk genom yttrandet att de e två trianglar ihop, samti-
digt som hon fortsätter att ha all koncentration på baket. Anna upprätthåller 
därigenom sin epistemiska position. En längre stunds tystnad uppstår. Petra 
är den som bryter tystnaden genom att svagt yttra ja tror de e rätt många 
former också, samtidigt som hon sneglar upp i luften och visar upp ett fun-
dersamt ansiktsuttryck (rad 10). Efter ytterligare en sekunds tystnad tar Anna 
initiativ igen. För första gången riktar också Anna sin blick bort från aktivi-
teten – att baka. Hon upptäcker Vanessas tatuering som hon har på vänstra 
armen och säger samtidigt som hon pekar ja vet den där formen (rad 11) och 
pedagogen undrar va kan man säga att de e för form (rad 12). Annas samti-
diga handlingar (tal, blick och pekningar) skapar ett för deltagarna gemen-
samt fokus för uppmärksamhet på Vanessas tatuering (Goodwin, 2007). 
Anna funderar en stund på frågan, möter sedan pedagogens blick för första 
gången under samtalet, och svarar trioller. Efter ytterligare en stunds tystnad 
yttrar hon kepsformad (rad 13). Pedagogen och Anna ler. När ett barn saknar 
det rätta ordet hittar de ofta på ett eget ord istället menar Heiberg Solem och 
Lie Reikerås (2004). I och med pedagogens glada ansiktsuttryck antas att 
hon uppskattar Annas skapande språk. Vanessa upprepar ordet kepsformad 
och Anna konstaterar att det var mycket bättre. Kanske syftar hon på ordet 
kepsform som ett bättre ord gentemot benämningen trioller? Allting har en 
form yttrar Anna medan hon lyfter på kniven, pekar med knivsudden på den 
rosa rektangeln som finns avbildad på illustrationen och säger de här e den 
formen- fast mycke smalare (rad 15). Det finns forskningsresultat (t.ex. 
Sfard, 2007; Tsamir m.fl., 2008) som pekar på att yngre barn tenderar till att 
inte se rektanglar eller trianglar med långsmal form som just rektanglar och 
trianglar. 

Sammanfattningsvis visar analysen hur ett samtal om former skapas i in-
teraktionen mellan deltagarna i aktiviteten. ”De språkliga uttrycken för for-
mer och figurer avspeglar vad barn ser och känner igen, hur barn skapar 
struktur i det som utgör deras geometriska värld” skriver Heiberg Solem och 
Lie Reikerås (2004, s. 88). Även Bråting, Sollervall och Stadler (2013) me-
nar att det som sker i vardagen utvecklar språket, ett språk som stegvis ”blir 
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alltmer nyansrikt, alltmer abstrakt och alltmer precist” (s. 1). Som exemplet 
visar tycks kamraten Vanessa förstå Annas språkliga uttryck något hon 
också förklarar för pedagogen (rad 8). Pedagogen Petras riktade fråga i in-
ledningen av sekvensen skapar möjligheter för det fortsatta samtalet (jfr 
Dalgren, 2014). Analysen visar hur deltagarna hela tiden tolkar varandras 
handlingar (såväl tal som kroppsliga handlingar) och hur exempelvis Anna 
förklarar och förtydligar för pedagogen (rad 8) som inte förstod (eller hörde) 
ordet kepsform yttrat av Anna. Triangel, kepsform och trioller är ord för 
olika former, matematiska ord blandas med mer vardagliga och påhittade 
ord. ”Dessa två språkliga varianter av begreppsbildningsprocessen hos barn 
ömsesidigt påverkar varandra” menar Vygotskij (1934/1999, s. 277). Allting 
har en form yttrar Anna på slutet och kopplar den smala knivens rektangu-
lära form till den större och bredare rektangeln på illustrationen (jfr Sfard, 
2007).  

Sammanfattning och reflektioner 
Fem olika vardagliga aktiviteter i en förskola har behandlats i kapitlet. 
Sammantaget visar exemplen upp en variation av matematiska aktiviteter 
med ett övergripande innehåll om geometriska former och begrepp och om 
antal, mängder och talbegrepp i aktiviteter som initieras av såväl barn som 
pedagoger. De matematiska aktiviteterna är som visats i kapitlet idé- och 
variationsrika. Det första exemplet, med barnen som bygger med konstrukt-
ionsmaterialet Geomag, är en problemlösningsaktivitet. Genom att under-
söka barnens meningsskapande handlingar ”inifrån” i deras vardagliga akti-
viteter har matematiska aspekter som avbildning, perspektiv och spegel-
symmetrier illustrerats. Exemplet med att göra problemlösning ska också 
förstås utifrån förskolans perspektiv och ska inte jämföras med skolans mer 
formaliserade problemlösningssituationer. De senare tar ofta sin utgångs-
punkt i matematikens värld och inte i barnens, menar såväl Ahlberg (1994) 
som Malmer (1996). Förutom det har flera olika matematiska aktiviteter 
identifierats i de olika exemplen såsom att använda och namnge geometriska 
former (i exemplen att räkna till tjutie och att namnge geometriska former). 
Exemplet om att räkna antalet tågbilder och skapandet av en grafisk repre-
sentation innebar matematiska aktiviteter som att peka och räkna och att 
jämföra antal (tågbilder). Samtidigt visualiserades (i representationen) hur en 
viss mängd ökade mer än andra mängder (beroende på tågets popularitet hos 
barnen). Pedagogen använder i aktiviteten ordet flest konsekvent för att tala 
om hur en mängd ökar. I samlingen iscensattes en matematisk aktivitet där 
(mätning av) tid problematiserades genom ett material som pedagogerna 
tillverkat, en pärlslutare.  
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I några av de material som används i aktiviteterna framträder möjligheter 
för matematik genom deras design. Geomag är ett sådant material då det, 
förutom de magnetiska stavarna, även består av paneler i form av kvadrater, 
trianglar och pentagoner. I aktiviteten med ljusbordet är materialet som er-
bjuds barnen baserat på olika geometriska former och barnen använder som 
åskådliggjorts, cirklar, kvadrater och rektanglar i leken och i sina benäm-
ningar. Pedagogerna skapar också material som används i undervisningssyfte 
på samlingen, pärlslutaren är ett sådant material. Pärlslutaren är en enkel 
konstruktion med en piprensare med pärlor påträdda och i användandet av 
den räknas antalet dagar som en av flickorna har kvar på förskolan Cirkeln 
innan hon flyttar och byter förskola. Utklippta bilder på fordon, klister och 
hård kartong är ytterligare material som pedagogerna iordningsställt när de 
organiserar aktiviteten att skapa grafiska representationer. Avslutningsvis 
används också en illustration från en bok, i samband med ett pepparkaksbak, 
om geometriska former. I utgångspunkt från Goodwins (2000) sätt att tala 
om och se på hur tal, gester och materialitet sätts i relation och ömsesidigt 
förstärker varandra kan sägas att det materiella har betydelse för hur mate-
matiken blir och görs i interaktionen mellan deltagarna i de olika aktiviteter-
na. Björklund (2013, 2013b) hävdar att forskningen är eftersatt när det gäller 
manipulativa objekt kontra matematiska storleksbegrepp. Hon menar att 
materialen inte ska erbjuda allt för många eller olika aspekter om man öns-
kar att de ska stödja barns lärande om storleksbegrepp och relationer mellan 
dessa. 

Resultatet visar att epistemiska positioneringar, det vill säga när barn vi-
sar upp sitt kunnande och vetande om något särskilt, och som den analyse-
rats här åstadkoms i interaktion i aktiviteterna. Det har bland annat åskådlig-
gjorts i exemplet när Anna och Elias arbetar med materialet Geomag. I ex-
emplet när Kajsa och Elsa utforskar på ljusbordet har begrepp som episte-
miska anspråk, positioner samt epistemisk asymmetri använts. Det innebär 
att barnens uppvisade kunnande i aktiviteten- att räkna antalet cirklar till 28 
och 29, visades bli resurser för att vidmakthålla den epistemiska positionen i 
aktiviteten (det vill säga positionen som den som är mer kunnig än den 
andra). Epistemisk asymmetri blev synlig i det arbetet. Att positioneras som 
okunnig (eller mindre kunnig) är också något som görs interaktionellt. Ge-
nom att inte veta antalet dagar såsom Vanessa i pärlslutaraktiviteten visade 
sig ge möjlighet för andra barn att ta initiativ. En position som upprätthölls 
av de övriga deltagarna genom ”hela aktiviteten34”.  

Vidare har flera interaktionella fenomen påvisats i aktiviteterna. Ett är pe-
dagogens användning av fråga-svar-sekvenser i interaktionen. Dalgren 
(2014) fann att pedagoger använder sekvenser av fråga-svar både som inter-
aktionella och pedagogiska resurser, detta ligger alltså i linje med pedago-
gerna på förskolan Cirkeln. Ett annat fenomen som berörts är pedagogens 
                                                
34 Aktivitetens totala tid 1 minut och 20 sekunder. 
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användning av ofullständiga turer som metod för att frambringa barns uppvi-
sade kunskaper (jfr Koshik, 2002). Turen är alltså utformad för att vara 
ofullständig kommer ni ihåg efter tjugonio kommer- (excerpt 5:2b). Tholan-
der och Thunqvist Cekaite (2009) benämner samma fenomen som ett ifyll-
nadspåstående. Ett tredje fenomen är hur tal och andra interaktionella resur-
ser fungerar gemensamt med varandra i interaktionen. Exempelvis skapas 
gemensamt fokus för uppmärksamhet i Annas och Elias lek med konstrukt-
ionsmaterialet Geomag (jfr Goodwin, 2007). Det betyder att yttranden till-
sammans med pekningar säkerställer att lyssnaren förstår vad som menas.  
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Kapitel 6 Utforskande av geometriska former 
och begrepp i förskolan 

Det här kapitlet behandlar barns och pedagogers deltagande i en matematik-
aktivitet som tydligt fokuserar ett innehåll om några olika geometriska for-
mer (cirkeln, kvadraten, rektangeln, triangeln, ellipsen och romben) och 
deras egenskaper. Ett särskilt intresse och genomgående fokus riktas mot de 
verbala, icke verbala och de materiella resurser som används i deltagandet 
(t.ex. Goodwin 2000), samt det matematiska kunnande, i förhållande till 
aktivitetens innehåll, som barnen visar upp i deltagandet. Det analytiska 
intresset riktas således även i det här kapitlet mot hur deltagarna i social 
interaktion gör epistemisk positionering (epistemic stance) (jfr Melander, 
2013; Melander & Sahlström, 2010; Sahlström, 2008; Stivers m.fl., 2011).  

 Vidare följer analysen aktivitetens utveckling över tid, det vill säga i kro-
nologisk ordning från det att aktiviteten startar till dess att den avslutas. De 
interaktionssekvenser som behandlas här ingår i en cirka 20 minuter lång 
lekepisod. Det innebär tidsmässigt en liten del av dagen men då aktiviteter 
av det här slaget likväl är ett inslag i den studerade förskolan valdes den här 
episoden för djupare analys. Således är aktiviteten inte vald för att visa upp 
en exemplarisk matematisk aktivitet (det skulle innebära att det redan finns 
fördefinierade aktiviteter som är bättre än andra), snarare är aktiviteten vald 
för att den visar en vardagsaktivitets komplexitet i vilken barn och vuxna 
deltar. I aktiviteten deltar tio barn i 5-årsåldern från två olika förskoleavdel-
ningar tillsammans med pedagogerna, Eva och Lisa. Även pedagogerna 
kommer från de två olika förskoleavdelningarna. 

Att forma en matematisk aktivitet 
Aktiviteten ingår i ett temaarbete om fordon och pedagogerna bestämmer sig 
för att introducera ett innehåll om matematik inom ramen för temat. Pram-
ling Samuelsson och Doverborg (2011) beskriver ett liknande arbetssätt där 
pedagoger utifrån barns uppvisade intresse och inom ett temaarbete om troll 
utmanar dem matematiskt på olika vis. Trafikskyltarnas olika former35 och 

                                                
35 Varningsmärkenas triangulära form, förbud och påbudsmärkenas cirkulära form, anvis-
ningsmärkenas rektangulära form men även väjningspliktsmärkenas former såsom ex. över-
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barnens intresse för skyltarna och dess olika utseenden utgjorde utgångs-
punkt för den aktivitet, som pedagogerna i ett tidigt skede av temaarbetet 
inspirerade barnen med.  

Aktiviteten såsom den framträder har två olika delar, där den första delen 
av aktiviteten handlar om att benämna och att beskriva det karakteristiska 
hos de geometriska formerna, samt att leta efter de olika formerna i rummet. 
Den andra delen handlar om att barnen gemensamt ska gestalta formerna 
med sina kroppar. Den föregås av ett trollerimoment där pedagogen genom 
de magiska orden ”hokus pokus filiokus nu förtrollar jag er till …” samtidigt 
som hon förändrar sitt röstläge och svingar trollspöet i en cirklande rörelse 
framför barnen, ramar in den andra delen av aktiviteten. 

Det är pedagogen Lisa som har ansvaret för aktiviteten som äger rum i 
förskolans gymnastiksal. Lisa ansvarar även för de materiella resurser som 
tillförts aktiviteten och vilka inte funnits som resurs i salen sedan tidigare. 
De materiella resurser (eller artefakter) som utökats aktiviteten är fyra lami-
nerade geometriska former i olika färger (och som i den här aktiviteten kan 
förstås symbolisera trafikmärkenas olika former) (bild 11). Förutom former-
na har även en trolleristav tillagts aktiviteten. Cirkeln, triangeln, rektangeln 
och kvadraten är också de geometriska former som barnen på de här två 
förskoleavdelningarna möter mest frekvent i olika aktiviteter, lekar och sam-
tal.  
 

 
Bild 11.  De geometriska formerna som används i aktiviteten 

 
Gymnastiksalen ligger placerad mitt i den stora byggnaden med två respek-
tive tre förskoleavdelningar på varsin sida av salen, vilket innebär att alla 
förskoleavdelningar med lätthet når och kan använda den. Med anledning av 
salens placering i byggnaden innebär det även att salen fungerar som en pas-
sage mellan de olika avdelningarna. Utrustningen i salen är traditionellt in-
redd såsom en gymnastiksal i skolmiljö. De material som finns är placerade 
längs med väggarna, till exempel finns ribbstolar, tjocka mattor och bänkar. I 
salen finns även speglar uppsatta på en vägg. Vidare finns tillgång till en 
stereo, piano samt ett bordtennisbord. Då material och inredning i salen har 
                                                                                                               
gångsställets kvadratiska form och stoppskyltens åttkantiga form observerades på promena-
den. 
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sin placering längs med väggarna innebär det också att golvytan är stor, som 
brukligt i gymnastiksalar. Rummets stora fria ytor sänder signaler om att här 
finns möjlighet till klättrande, hopp, spring och andra stora rörelser. Det 
förefaller även som att sådana signaler omedelbart skickades till barnen. Det 
visade sig när flera av dem springande kommer in i salen. Innan pedagoger-
na samlar barnen på golvet springer alla barn ett eller ett par varv runt i salen 
samtidigt som de ”stojar” högt och glatt. 

Att rama in en matematisk aktivitet 
Inledningsvis samlas pedagoger och barn på golvet i en ringformation mitt i 
gymnastiksalen. Att samla barngruppen på det viset är vanligt förekom-
mande och påminner om andra samlingssituationer som respektive förskole-
avdelning dagligen anordnar. Barnen har i den här situationen, till skillnad 
från andra samlingar som har prickar på golvet där barnets namn finns repre-
senterat, inte bestämda sittplatser utan de sätter sig där de vill.  

I de tre första excerpterna (6:1a, 6:1b och 6:1c, med en total tid på cirka 
45 sekunder) behandlas aktivitetens iscensättning och inramning, det vill 
säga pedagogernas men också barnens initiala organisering av aktiviteten. 
Excerpten 6:1b och 6:1c visar också hur ett av de deltagande barnen (David) 
konfronterar Lisa om den geometriska figuren som fokuseras inledningsvis 
samtidigt som han visar upp ett kunnande om en annan geometrisk form, 
rektangeln. 
 
Excerpt 6:1a Först ska jag höra om ni vet  
Deltagare: Lisa (pedagog), samt ytterligare en pedagog och tio barn. 

 
1 LISA först ska ja höra om ni vet (.) ((håller upp en gul 

triangel framför barnen)) va de här e för form 
 

2 Barn TRIANGEL ((många röster)) 
 

3 LISA >°en [triangel°< 
     [((drar med trollspöet längs en sida på triang-
eln)) hur vet man att de är en triangel da? ((tittar 
på barnen)) 

 
 
Den inledande frågan från Lisa ställs kollektivt till alla deltagande barn och 
det är även flera av barnen som svarar att det är en triangel, korta initieringar 
följs av korta responser från barnen (se t.ex. Björk-Willén, 2009). När bar-
nen svarat att det är en triangel frågar pedagogen vidare hur vet man att det 
är en triangel da (rad 3). Interaktionen såsom den visar sig inledningsvis kan 
förstås som en sekvens av fråga-svar-utvärdering (IRE). Det vill säga i den 
här situationen är det en pedagog som ställer frågor och barn som svarar på 
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pedagogens undringar och som pedagogen i en tredje tur sedan kommenterar 
(se t.ex. Mehan, 1979). Sahlström (2006) menar att det finns en del kritiska 
röster om att organisera undervisningen enligt fråga-svar-sekvenser då den 
formen av organisation anses begränsa barnens eller elevernas inflytande i 
aktiviteten. En kritik som i senare forskning ifrågasatts då det konstaterats att 
elever/barn visst har möjlighet till inflytande även inom sekvenser där IRE 
och fråga-svar förekommer (Dalgren, 2014; Sahlström, 2006). Dalgren 
(2014) som specifikt undersökt fråga-svar-sekvenser i olika aktiviteter i en 
förskola menar att sekvenser av fråga-svar ”både kan rikta deltagarnas upp-
märksamhet mot olika läroplansinnehåll och också tillsammans kan erfara 
och omsätta dessa olika innehåll i praktiken” (s. 127). Därtill menar Björk-
lund (2013), att ledande eller direkta frågor i pedagogiskt syfte kan lotsa 
barns uppmärksamhet mot något särskilt. I det här fallet handlar det om att 
leda in barnen på samtal om geometriska former och närmare bestämt den 
geometriska formen triangeln.  

Den matematik som visar sig i dessa tre korta turer är följaktligen att bar-
nen får i uppgift att namnge den geometriska form som pedagogen håller 
upp framför dem. Barnen svarar gemensamt att det är en triangel något som 
Lisa bekräftar som ”rätt” genom att upprepa barnens svar.  

Att möta geometriska former och deras egenskaper 
Att samtala med barnen om olika geometriska former och deras egenskaper 
bereds frekvent utrymme i olika situationer, aktiviteter och lekar på de båda 
förskoleavdelningarna. Bråting m.fl. (2013) talar om två olika sätt att eta-
blera begrepp på i matematikundervisningen. Det handlar dels om ”att 
namnge konkreta företeelser som representerar begreppet” (s. 2) (t.ex. cirkel, 
triangel och kvadrat) dels ”att formulera en definition” (s. 2). Denna definit-
ion ska då beskriva vad som kännetecknar begreppet så exakt som möjligt 
(alltså vilka egenskaper som är avgörande för om en viss figur representerar 
exempelvis en triangel eller inte).  

I aktiviteten inledningsvis utreds allra först vad som kännetecknar en tri-
angel, vilket också är den form som pedagogen inleder med. Trekanten (tri-
angeln) är ett exempel på en månghörning (andra är fyrkant, sexkant och 
åttkant) och definieras av Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004, s. 90) som 
”en sluten figur avgränsad av räta linjer”. Vissa månghörningar är regel-
bundna (det vill säga att alla sidor är lika långa) medan andra har två eller 
samtliga sidor i olika längder. Vidare skriver Bråting m.fl. (2013, s. 10) att 
”en trehörning kallas normalt triangel och är en månghörning med tre hörn”. 
Dessutom finns även undergrupper av trianglar: rätvinkliga (vilket används i 
den här aktiviteten), likbenta och liksidiga. Triangelns kännetecken är alltså 
en månghörning med tre sidor och tre hörn (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 
2004).     
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I nästa excerpt som analyseras har pedagogen ställt frågan Hur vet man 
att det är en triangel da (rad 3) (barnen får alltså i uppgift att formulera en 
definition) och det är den frågan som barnen responderar på inledningsvis 
(rad 4). 
 
Excerpt 6:1b Tre kanter och tre sidor 
Deltagare: Lisa (pedagog), David (barn) samt ytterligare en pedagog och nio 
andra barn. 

 
4 Barn den har tre kanter ((många röster)) 

 
5 David ((tittar på bilden på sin tröja)) 

 

 
 

6 LISA en [två tre- ((pekar med trollspöet på ett hörn i 
taget på triangeln))  
 

7 David    [ja har en lång ((för sin hand i en svepande rö-
relse över sin tröja samtidigt som han vänder blick-
en från tröjan till pedagogen)) 
 

8 LISA kanter och (.) tre sidor ((pekar på triangelns si-
dor)) 

 
 
Barngruppen visar att de redan har ett visst kunnande om geometriska for-
mer då de inledningsvis benämnt formen vid dess namn. Efter det förklarar 
barnen gemensamt varför det är en triangel (rad 4), den har tre kanter. Dia-
logen mellan pedagogen och barnen handlar alltså om vad det är som gör en 
triangel till just en triangel. Pedagogen Lisa bekräftar barnens respons ge-
nom att peka och räkna antalet kanter (rad 6 och 8). Utifrån den begreppsde-
finition som gavs inledningsvis kan vi se att barnen talar om vad som defini-
erar en triangel, det vill säga att den har tre sidor och tre hörn. I exemplet 
säger barnen kanter, Lisa korrigerar inte barnens sätt att tala utan följer deras 
initiativ genom att säga kanter även hon. Ett sådant förhållningssätt från 
pedagogen var vanligt även i Dalgrens (2014) studie. Genom att lyfta det 
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som karakteriserar en triangel problematiseras fenomenet form av pedago-
gerna (Björklund, 2013). 

Att utöka exemplen på geometriska former  
Som exemplet ovan visar försöker David på rad 7 att berätta något särskilt ja 
har en lång samtidigt som han för sin högra hand i en svepande rörelse över 
trycket på sin tröja. Davids handlingar blir centrala för aktivitetens fortsätt-
ning och det demonstreras härnäst när David återigen säger på rad 9 ja har 
en lång på min sånna. I nästa excerpt behandlas således de förhandlingar 
som sker i interaktionen mellan David och pedagogen Lisa men också hur 
dessa förhandlingar förändrar och utökar exemplen på geometriska former i 
aktiviteten. Det vill säga utökningen sker från det inledande samtalet som 
handlar om den geometriska formen triangeln och dess egenskaper till att nu 
handla om rektanglar. 
 
Excerpt 6:1c Jag har en lång på min sånna.  
Deltagare: Lisa, Eva (pedagoger), David och Kajsa (barn) samt ytterligare 
åtta barn. 

 
9 David ja har en lång på min sånna ((för sin hand upp och 

ner på det lasersvärd36 som finns på tröjans star 
wars37 tryck samtidigt som han möter pedagogens 
blick)) 
 

10 LISA >va< ((vänder sin kropp mot David samt tittar på det 
som David pekar på)) 
 

 
 

11 David ja har en lång (     ) 
 
 
 
 

                                                
36 Det lasersvärd som finns på Davids tröja har en avlång rektangulär form. 
37 Star Wars består främst av en serie amerikanska science fiction filmer skapad av Georg 
Lucas t.ex. Stjärnornas krig. Figuren på Davids tröja föreställer rollfiguren Yoda med sin 
sabel från just nämnda Stjärnornas krig.  
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12 LISA ((för trollspöet upp och ner ett flertal gånger 
över trycket på tröjan)) ja: (.) men de e ingen 
triangel va 
 

 
 
 

13 David e:h nä: (.) fast de är en sån ((ritar en rektangu-
lär form framför sig i luften)) (.) va heter de nu 
igen (.) fyrkant  
 

 
 

14 LISA ja va heter de, en- kanske en- ((letar bland for-
merna på golvet)) kanske en sån [här? ((håller upp 
den gröna rektangeln i riktning mot David)) 
 

 
 

15 David                                 [ja:: ((pekar på 
rektangeln, nickar och ser glad ut)) 
 

16 EVA eller en slags fyrkant, va heter den fyrkanten? 
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17 LISA ja va heter den [fyrkanten- 
 

18 David                 [ja vet inte 
 

19 LISA som har två långa sidor och [två- ((pekar med troll-
staven först på rektangelns långa sidor och däref-
ter på de korta sidorna)) 
 

20 Kajsa                             [rektang[el 
 

21 David                                     [°rektangel° 
 

22 LISA ((tittar på Kajsa)) 
 

23 EVA re:ktange::l ((imponerad röst)) 
 

24 LISA vad ni: [kan ((sveper med sin blick över barngrup-
pen)) 
 

25 EVA         [åh: (.) ser ni nån mer tre- rektangel här 
inne  
 

26 Barn ((några barn, däribland David, reser sig upp för 
att leta rektanglar i rummet)) 

 
 
Som nämnts försöker David förhållandevis tidigt, på rad 7 (excerpt 6:1b), att 
fånga pedagogens uppmärksamhet med yttrandet ja har en lång samtidigt 
som han pekar på det långsmala som finns på det tryck som pryder hans 
tröja. Pedagogen låter sig inte avbrytas till en början utan fortsätter att peka 
med trollspöet, först längs triangelns tre sidor och därefter pekas även de tre 
hörnen ut. När Lisa visat det klart, vänder hon sig till David för att lyssna på 
vad han vill säga. För tredje gången på kort tid upprepar David också att han 
har något långt på sin tröja (rad 11). I och med Davids angelägna episte-
miska anspråk samt att starkt driva sitt projekt byter aktiviteten fokus, från 
att tala om den geometriska formen triangel till tal om den geometriska for-
men rektangel.  

Från och med nu, och ett litet ögonblick framöver, orienterar pedagogen 
inte som tidigare mot hela barngruppen. Utan hennes fokus riktas istället, 
med tal, kropp (position, blick, pekning) samt med den geometriska formen 
mot David. David i sin tur kan sägas orientera mot aktivitetens pedagogiska 
och matematiska idé (jfr Hamerslag, 2013) vilket handlar om geometriska 
former. Det David gör är att han visar hur svärdets rektangulära form ser ut 
med sitt finger ritande i luften (rad 13). Davids handlingar sker såväl verbalt 
som genom en samtidighet med andra kroppsliga uttryck (kroppsposition, 
pekning men även blickriktning). Kim m.fl. (2011) menar att det sättet att 
uttrycka ett geometriskt begrepp, genom hand-arm rörelser, är nödvändig för 
utvecklingen av de geometriska begreppen. De menar att det inte är det-
samma att säga eller höra ordet rektangel som det är att gestikulera en speci-
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fik form. Utöver det görs Davids kunskap tillgänglig för alla deltagare i akti-
viteten (jfr Kim m.fl., 2011; Roth & Thom, 2009).  

Dessa olika lager av handlingar från David bidrar också till att pedagogen 
Lisa orienterar mot det han vill ha sagt. Eftersom det är Lisa som håller i 
aktiviteten förefaller det naturligt att David riktar sina yttranden mot henne 
och inte mot den andra pedagogen. Davids initiativ kan förstås som en för-
handling om en förändring av aktivitetens ordning och ram och när pedago-
gen går David till mötes visar hon att innehållet inom ramarna för aktiviteten 
är möjliga att förhandla om och att de kan ändras (se även t.ex. Björk-
Willén, 2009; Hamerslag, 2013; Wassrin, 2013). Detta blir synligt inte en-
bart för David utan även för aktivitetens övriga deltagare. Däremot gör Lisa 
inte avsteg från den pedagogiska grundtanken som inledningsvis handlar om 
att benämna samt att tala om några olika geometriska formers egenskaper. 
Således handlar det inte om att diskutera lasersvärdet som sådant som glän-
ser på Star Wars bilden på Davids tröja eller att bli förtrollad till monster 
som David också har som förslag lite senare i aktiviteten, utan målet med 
aktiviteten vidmakthålls av pedagogen (jfr Björklund, 2013). 

För att återvända till den fortsatta dialogen vänder sig pedagogen som ti-
digare nämnts med sin fråga direkt till David men det är ingen triangel va 
(rad 12) trots allt är det Davids initiativ som nu ska följas upp. Att yttrandet 
och frågan riktat sig enbart till David visar sig i nästa tur då det endast är 
David som agerar och responderar på pedagogens fråga. Först svarar han 
något tvekande, e:h nä:, men genom att uttrycka fast det är en sån (rad 13), 
samtidigt som han för fingret i luften genom att rita en rektangel, agerar Da-
vid mot temat om geometriska former som är aktivitetens fokus. David visar 
inte bara kunskaper om rektanglar i allmänhet utan han visar också upp ett 
kunnande om att hans smala (rektangulära) ljussabel är densamma som den 
prototypiska rektangel pedagogen tagit fram38. I en studie lät Sfard (2007) 
två 6-åriga flickor identifiera vilka former som var trianglar av totalt fyra 
olika triangelliknande former. Bland de fyra formerna fanns även en mycket 
smal triangel. Barnen i studien ansåg dock att den långsmala triangeln inte 
kunde vara en triangel då de menade att den var alldeles för smal, smal som 
en pinne uttryckte de. En triangel skulle enligt deras mening vara både bred 
och stor. Något som är intressant förutom att Davids uppvisade kunnande 
skiljer sig åt från barnen i Sfards studie är att David tycks ha utvecklat en 
förståelse av begreppet rektanglar som ligger nära en formell definition. 

Trots starka verbala och icke verbala epistemiska anspråk visar David än-
dock upp en liten osäkerhet i själva benämnandet av formen, vilket blir tyd-
ligt i yttrandet va heter det nu igen (rad 13). Yttrandet skulle kunna förstås 
                                                
38 Däremot är det inte troligt att den exakthet som krävs för att kunna kalla ljussabeln eller 
Davids gester för just en rektangel uppfylls; att den är en sluten figur och att motsvarande 
sidor är lika långa och parvis parallella samt att alla vinklarna ska vara räta. I sin helhet finns 
inte den stringens som krävs för att de olika geometriska formerna som formas i aktiviteten 
ska uppfattas korrekt matematiska.  
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som en fråga till pedagogen alternativt till hela gruppen men för David tycks 
inlägget snarare fungera som en fråga till honom själv då han efter en liten 
mikropaus verbaliserar fyrkant (rad 13). Att som David gör benämna rek-
tangeln som fyrkant är matematiskt riktigt. En rektangel är ”en fyrkant där 
motstående sidor är lika långa/parvis parallella sidor, där alla vinklar är räta” 
skriver Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004, s. 91). Genom att David 
nickar (rad 15) samtidigt som han ser glad ut visar han upp att han sannolikt 
kände till vad formen hette sedan tidigare när pedagogen tar fram den gröna 
rektangeln. En liknande tolkning gör Melander och Sahlström (2010) när 
eleven Ewan med en svag nickning visar upp att han förstår lärarens förkla-
ring om ekvationer. I och med att eleven visade upp att han förstod blev det 
möjligt för läraren att gå vidare med ytterligare förklaringar skriver Melan-
der och Sahlström.    

Under Davids förhandling med pedagogen har den övriga barngruppen 
suttit tysta. Men i och med Davids tvekan om vad formen heter och Lisas 
beskrivning av rektangelns egenskaper öppnades det upp för övrig barngrupp 
att delta igen. Det innebär också att rektangeln som pedagogen håller upp 
riktas mot hela barngruppen igen. Med andra ord, en uppvisad begränsad 
epistemisk tillgång öppnade upp för de andra barnen att delta (jfr Melander, 
2013). Av de deltagande barnen är det Kajsa som tar initiativ, samtidigt som 
hon också intar en position som kunnig om rektanglar genom att överlap-
pande med pedagogens förklaring om formens egenskaper yttra namnet på 
den form som pedagogen håller upp (rektangel rad 22). Pedagogens förkla-
ring (om två långa sidor och två [korta sidor]) kan ses som en förenkling på 
att motsvarande sidor ska var lika långa och parvis parallella i en rektangel. 
Överlappande med Kajsas yttrande upprepar även David formens namn, men 
med en betydligt lägre röststyrka än tidigare, som ett slags påminnande till 
sig själv om att formen de facto heter rektangel. Båda pedagogerna tycks 
imponerade av det kunnande som visas upp bland barnen på rad 23 och 24.  

Inom ramen för aktivitetens iscensättning har såväl David som Kajsa po-
sitionerats som kunniga deltagare. David inledningsvis och Kajsa litet se-
nare. Barnens kunskaper och positioner som kunniga görs giltiga av pedago-
gerna men även av de andra deltagande barnen som inte avbryter eller gör 
tillägg i förhållande till det som pågår vilket förstås bidrar till positionen. 
Efter det här förändrar och omskapar Eva aktiviteten genom ett förslag om 
att barnen fortsättningsvis ska leta rektanglar i rummet (rad 25). Förändring-
en som sker kan även förstås med utgångspunkt i Davids tidigare initiativ.  

Några barn, inklusive David, reser sig upp för att leta efter rektanglar i 
rummet. Till en början försöker pedagogerna föreslå att barnen kan sitta på 
sina platser och peka på de olika föremål som de finner har den form som 
efterfrågas. Men då barnen inte tycks ta någon större notis om denna önskan 
fortsätter de att springa runt i rummet och leta efter respektive form. Det är 
ett vanligt exempel på hur barnen på den här förskolan formar och omformar 
aktiviteter och lekar och som pedagogerna sedan följer. Pedagogernas för-
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hållningssätt och tillvägagångssätt i olika aktiviteter har förmodligen sin 
utgångspunkt i hur pedagogerna tolkar förskolans läroplan (Skolverket, 
2010). En läroplan som bland annat säger att barnen ska ha ett påtagligt in-
flytande över såväl arbetssätt som verksamhetens innehåll. Syftet här är dock 
inte att analysera hur mycket pedagogerna arbetar efter läroplanen däremot 
skapas en förståelse för att och hur olika grupplekar och aktiviteter av det här 
slaget organiseras i en förskoleverksamhet.  

Att visualisera geometriska former 
Det som händer härnäst är att barnen med tillsynes stort engagemang 
springer runt och letar den geometriska formen rektangeln i rummet. Barnen 
benämner högt och pekar på olika objekt som de finner och som har en rek-
tangulär form såsom exempelvis de tjocka mattorna, fönstren, speglarna, 
locket på pianot, ribbstolen och den på väggen uppsatta solens strålar och så 
vidare. Samtidigt som barnen och pedagogerna synliggör för varandra den 
variation av föremål och inredning som finns i en gymnastiksal och som har 
lika former (och olika former eftersom såväl rektangelns, som cirkelns och 
den kvadratiska formen letas i tur och ordning i rummet). Excerpt 6:2 visar 
hur barnen uppmärksammar rektangulära föremål i rummet och hur pedago-
gen responderar detta. 
 
Excerpt 6:2 Ja och solstrålarna 
Deltagare: Pedagog Lisa, barnen Viktor, David, Filip och Nellie samt ytterli-
gare sex barn. 

 
1 Viktor den här me ((pekar på en skärm på väggen)) 

 
2 LISA och den där skärmen ((pekar med trollspöet mot 

skärmen)) 
 

3 David och den här ((rör på solstrålarna som finns 
fasttejpad på väggen))  
 

 
 

4 LISA ja och solstrålarna 
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5 Filip och den här ((håller i ribbstolen)) 
 

6 Nellie och dörren ((rör vid dörren)) 
 

 
Barnen synliggör de olika geometriska formerna för varandra och för peda-
gogerna genom att högt ropa och peka på ett föremål i rummet. Barnen be-
nämner skärmen (rad 1), ribbstolen (rad 5) och dörren (rad 6) som rektang-
lar. De barnen gjort är att de tolkat in rektanglar (som är en plan figur) i tre-
dimensionella objekt som en skärm, ribbstol och en dörr. Heiberg Solem och 
Lie Reikerås (2004, s. 105) skriver att ”beskrivningen av tvådimensionella 
(plana) figurer hjälper oss vid beskrivningen av tredimensionella (rumsliga) 
figurer”. I exemplet är det endast David som pekar ut en rektangel i ”platt” 
utförande (se bild i excerptet). Lisa förstärker, repeterar och responderar på 
barnens upptäckter och den där skärmen, ja och solstrålarna utan att göra 
skillnad mellan två- och tredimensionella objekt.  

Den första delen av matematikaktiviteten som varar i ungefär fyra minu-
ter, och som konstateras av Kajsa vara en formlek, följer ungefär samma 
mönster genom hela aktiviteten. Pedagogen som frågar barnen om den form 
som är i fokus och barn som letar formen i rummet. Den enda avvikelse som 
görs (i jämförelse med exemplet om rektangeln ovan) är att cirkelns egen-
skaper39 inte lyfts tillsammans med barnen utan att barnen i stället börjar leta 
den cirkulära formen omgående i miljön. Clements m.fl. (1999) såg i en 
studie att förskolebarn med hög säkerhet identifierade cirkeln (även om 
yngre förskolebarn i 3-4 års ålder ofta inkluderade ellipsen och andra krökta 
former). Om cirkeln var lätt att känna igen var det enligt forskarna svårare 
för barnen att beskriva formen. Dessutom och även det en skillnad från de 
andra geometriska formerna som presenteras i aktiviteten uppmuntras barnen 
även att leta cirkelformen på sig själva, på kläder och titta på kamraternas 
ansikte. Det innebär således att den cirkulära formen inte enbart letades i 
miljön. I aktiviteten görs genomgående inga åtskillnader mellan två- och 
tredimensionella objekt. Det innebär att en boll ibland kan benämnas som en 
cirkel och ibland som ett klot. 

I och med det tar den första delen av aktiviteten som handlat om att bar-
nen ska benämna samt fastställa de olika geometriska formerna triangel, 
rektangel, cirkel och kvadratens egenskaper samt (försöka) finna dem i 
rummet slut. Den här delen kan även förstås som ett mer eller mindre indivi-
duellt arbete, ett enskilt arbete som ändå hela tiden skett i närheten och bred-
vid kamraterna.  

 

                                                
39 Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004, s. 100) beskriver cirkeln så här: ”en cirkel är en 
samling punkter som alla ligger på samma avstånd från en given punkt. Denna punkt är cir-
kelns centrum eller medelpunkt”.  
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Att förkroppsliga geometriska former 
Efter den inledande delen förändras organiseringen av aktiviteten mot ett 
tydligare fokus om samarbete mellan barnen (jfr Hamerslag, 2013; Walldén 
Hillström, kommande). Det innebär också att nya ramar för aktiviteten upp-
rättas. Excerpt 6:3a är precis i brytpunkten mellan det individuella letandet 
efter former i rummet och det gemensamma som handlar om att barnen till-
sammans ska utforska och gestalta de geometriska formerna med sina krop-
par. Härmed sätter nu pedagogen Lisa ramarna för aktivitetens fortsättning. 
Medan flera av barnen fortfarande springer runt i salen och letar former, ett 
arbete som tycks engagera dem (exempelvis nämner Emilia, när förskolans 
kokerska passerar gymnastiksalen med en matvagn, att matvagnen är en 
form och att allt har en form samtidigt som hon skrattande sträcker sina ar-
mar rakt ut i ett försök att måtta vagnens stora form), sätter sig de båda pe-
dagogerna samt flera av barnen ned på golvet i salen. Så är det då dags för 
själva trolleriet som ramar in ett nästa skede av aktiviteten. Excerpt 6:3a och 
6:3b nedan utgör en total tid på 45 sekunder.           
 
Excerpt 6:3a Om ni kan förvandla era kroppar.  
Deltagare: Lisa och Eva (pedagoger), Kajsa, Emilia, Erik och Anton samt 
fem andra barn. 

 
1 LISA men vet ni vad, nu ska vi göra nåt knasigt ((tittar 

på golvet bakom sig)) 
  

2 Kajsa hi hi hi ((förväntansfullt fnitter, ”hoppar” fram 
till pedagogen))  
((alla barn samlas nu runt pedagogerna, sittande el-
ler stående, ser nyfikna ut)) 
 

3 LISA nu ska ja ta trolleristaven och så tänkte vi så här 
(.) om ni kan förvandla era kroppar ((utför en cirk-
lande rörelse med staven)) om vi tillsammans <kan 
först göra> en- ((plockar upp den röda cirkeln som 
hon håller framför barnen)) (2.0) [<°cirkel°> 
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4 Barn                                   [<°cirkel°> ((många 

röster)) 
 

5 Maja ((kurar ihop sig till en boll))  
 

 
 

6 EVA ska vi samarbeta nu 
 

Lisa bjuder in barnen till ett nästa skede av aktiviteten, trolleridelen, samti-
digt som hon talar om att nu ska här ske något knasigt. I och med att peda-
gogen använder pronomenet vi klargörs också att det som är på gång i aktivi-
teten är något som ska göras gemensamt, barn och pedagoger. Eva är också 
den av pedagogerna som aktivt deltar i de gemensamma aktiviteterna ge-
nomgående medan Lisa är den som instruerar och dokumenterar.  

Barnen organiserar sig både sittande och stående i en halvcirkel framför 
Lisa och de riktar sitt engagemang och sin uppmärksamhet mot hennes hand-
lingar. Trolleri som företeelse handlar om magi och illusioner och det blir 
påtagligt med tanke på barnens engagemang och på deras glada och förvän-
tansfulla ansiktsuttryck att ett spänningsmoment berikats aktiviteten i och 
med att pedagogen använder trolleristaven som trolleriverktyg. Med andra 
ord blir trolleristaven en viktig materiell resurs fortsättningsvis i aktiviteten, 
då den fungerar som markör vid skifte av geometrisk form. Det nya spän-
ningsmomentet syns exempelvis i Kajsas engagemang då hon spontant ut-
brister ett glatt och förväntansfullt hi hi hi samtidigt som hon med ”hopp-
sasteg” skuttar fram till pedagogen och gruppen som samlats på golvet (rad 
2).  

Lisa berättar för barnen vad hon tänker göra, nu ska ja ta trolleristaven 
och så tänkte vi så här (rad 3). Detta vi pekar på att pedagogerna tillsam-
mans tänkt ut och gemensamt planerat hur aktiviteten fortsättningsvis ska gå 
till. Strax därefter korrigerar pedagogen sitt yttrande från ett om ni kan för-
vandla era kroppar till ett om vi tillsammans kan förvandla kropparna. Peda-
gogens formuleringar uppvisar alltså en idé om ett kollaborativt arbetssätt, 
dels i förberedelserna av aktiviteten och dels i hur utförandet av densamma 
skall gå till (jfr Walldén Hillström, kommande). Det betyder att aktiviteten, 
som nämnts, utvecklats från barnens individuella görande och projekt (som 
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den första delen av aktiviteten förstås) till ett göra tillsammans och ett sam-
arbetsprojekt (rad 3). Det förstärks ytterligare när den andra pedagogen säger 
ska vi samarbeta nu (rad 6). Med utgångspunkt i förskolans läroplans (Skol-
verket, 2010) formuleringar kan pedagogernas värdering av samarbete för-
stås. I styrdokumentet Skolverkets allmänna råd: förskolan framhålls att 
barngruppen är en viktig resurs i barns lärande och det står skrivet att ”läran-
det ska baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på att barn lär 
av varandra” (Skolverket 2013, s. 23). Även Vygotskij (1934/1999, s. 331) 
talar om samarbetets fördelar i följande uttalande ”i samarbete är barnet star-
kare och klokare än när det arbetar självt. Det höjer sig till en nivå där det 
kan lösa svårare intellektuella uppgifter”. Detta är något som Eva också talar 
om när hon säger att man kan använda barnen själva som läromedel eftersom 
de är så inspirerande och att de gärna lyssnar på varandra. 

Enligt Kim m.fl. (2011) använder barnen gester även om de inte har ett 
primärt kommunikativt syfte med den, snarare verkar det som om gesterna är 
en del av och understödjer barnets tänkande menar forskarna. I deras studie 
får vi följa flickan Alice som visar upp sitt kunnande om runda och krökta 
ytor med ett antal olika gester i klassrummet, även om hon inte är den som 
explicit svarar på lärarens frågor. På motsvarande sätt visar Maja upp med 
icke verbala kroppsliga uttryck ett kunnande om hur en cirkels form kan se 
ut utförd i kroppsliga gestaltningar (rad 5). Majas handlande observerades 
inte och följdes således heller inte upp av någon av pedagogerna. Dessutom 
förordades ett samarbete mellan barnen och inte ett enskilt arbete (rad 3 och 
6).  

I nästa excerpt 6:3b fortgår samtalet om samarbete och att utföra uppgif-
ten: att gestalta en cirkel tillsammans. I fortsättningen intar Kajsa en position 
om att veta hur uppgiften kan lösas, det gör hon genom verbala men även 
genom kroppsliga epistemiska anspråk. Excerptet inleds med en fråga från 
Lisa om hur de ska kunna göra en cirkel tillsammans (rad 7).  
 
Excerpt 6:3b Man ska liksom ställa sig upp och hålla alla i handen.  
Deltagare: Lisa och Eva (pedagoger), Kajsa och Emilia samt åtta andra barn. 

 
7 LISA hur ska vi kunna gö: en cirkel tillsammans- 

 
8 Kajsa så här [((ställer sig upp på knä sträcker sina hän-

der mot kamraterna som sitter bredvid)) 
 

9 LISA        [och då säger jag så här ((håller med den 
ena handen upp den röda cirkeln och med den andra 
förs trollstaven i en [roterande rörelse framför 
barnen)) 
                      [hokus pokus fil:i:jokus 
 

10 Barn                       [hokus pokus fil:i:jokus 
((många röster)) 
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11 Emilia ((lägger sig ned, kurar ihop sig som en boll)) 

 
12 LISA nu ska vi se om, kan vi göra- kan vi göra en enda 

stor cirkel först- 
 

13 EVA av alla barn 
 

14 Kajsa ja Lisa ja vet 
 

15 LISA hur gör man då 
 

16 Kajsa ja vet hur man gör en cirkel man ska liksom ställa 
sig upp å hålla alla i handen ((ställer sig bred-
bent med armarna rakt ut))  
 

 
 

17 LISA   (     ) [bra förslag 
 

18 EVA         [vilken bra idé  
 

19 LISA vi provar som Kajs- 
 
 
Hur ska vi kunna gö en cirkel tillsammans undrar Lisa. Återigen är frågan 
ställd till alla barn i gruppen (rad 7). Så här svarar Kajsa samtidigt som hon 
reser sig upp på knä och gör ett försök att nå de närmast sittande kamraternas 
händer. Kajsas verbala och icke verbala handlingar ger uttryck för att hon 
tidigt har en idé om hur cirklar skulle kunna göras gemensamt. Hennes ome-
delbarhet tolkas även som att hon har tidigare erfarenhet av liknande uppgif-
ter samtidigt som hon intar en position som kunnig. Något senare gör hon 
tämligen starka anspråk på att veta hur det att forma cirklar faktiskt skall gå 
till. Det gör hon genom att dels yttra pedagogens namn samt påkalla hennes 
uppmärksamhet, ja Lisa ja vet (rad 14), dels genom yttrandet ja vet hur man 
gör en cirkel (rad 16). Kajsas förslag som verbaliseras, på rad 8 och 16, sker 
i en samtidighet med andra förkroppsligade handlingar (Goodwin, 2000). 
Det är vid Kajsas tredje försök som hennes initiativ och handlingar bekräftas 
av pedagogerna. Pedagogernas entusiasm syns i deras överlappande yttran-
den bra förslag och vilken bra idé (rad 17 och 18). Samtidigt som Lisa säger 
att de ska prova Kajsa idé (rad19). Pedagogernas upptag om att uppgiften 
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ska utföras genom att hålla varandra i händerna ses som ett av flera möjliga 
genomförbara förslag. Visserligen ses förslaget som ett bra förslag (rad 17), 
men formuleringen öppnar ändå upp för andra sätt och andra förslag att ut-
föra uppgiften på. Man kan därför säga att formuleringen öppnar upp för 
andra barn (och vuxna) att ta initiativ i aktiviteten fortsättningsvis.  

Efter det ställer sig barnen upp, tar varandra i hand och försöker att ge-
stalta en cirkel. Cirkeln, eller ringen, pressas av barnen så långt ut som det 
bara går ända till dess att barnen inte orkar hålla emot längre och ringen 
spricker och strax ligger flera av barnen skrattande på golvet. Eva finner sig 
snabbt i situationen och säger då att de skulle kunna prova att göra en cirkel 
när de ligger ned också. I och med det initiativet av Eva initieras det andra 
sättet att utföra uppgiften på, huvud mot huvud eller fötter mot fötter säger 
Eva. Efter den här inledningen fortsätter aktiviteten på samma vis, barnen 
förtrollas till trianglar, rektanglar och allra sist till kvadrater. Organiseringen 
följer inte till fullo den ordning som presenterades i samband med cirkeln 
utan barnens eget utforskande bestämmer om de ska gestalta de olika for-
merna liggande eller stående, med några barn eller alla barn tillsammans. 
Det är heller inte nödvändigt att alla barn deltar i att gestalta alla former, till 
exempel gestaltades den liggande rektangeln av totalt sex barn, där rektang-
elns två korta sidor utgjordes av två barn (ett barn på varje kortsida) och 
sammanlagt fyra barn utgjorde rektangelns två långa sidor.  

Barnen uttrycker i utforskandet att det behövs flera barn då de endast är 
fyra stycken inledningsvis. Vi behöver två till visar Emilia med sina upp-
sträckta fingrar (jfr Björklund, 2008; Melander, 2012). Två barn ansluter och 
tillsammans gestaltar de sedan en rektangel. 
 

   
 
I aktiviteten att gestalta en rektangel berör barnen alltså en kritisk egenskap 
hos rektanglar (och andra parallellogram) nämligen att motsvarande sidor är 
lika stora och parvis parallella (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  

Att utöka typerna av geometriska former 
Lisa har som nämnts i tur och ordning förtrollat barnen till cirklar, trianglar, 
rektanglar och kvadrater. I och med det skulle aktiviteten kunna anses vara 
avslutad. Det är något som Lisa indirekt formulerar när hon sätter sig på huk, 
tar fram digitalkameran och säger till barnen att de kan få titta på bilderna 
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som hon tagit löpande under aktiviteten, nu och på datorn litet senare. Eva 
avbryter dock det arbetet eftersom hon gjort en ny upptäckt i rummet. På en 
av innerdörrarna som finns i gymnastiksalen finner hon nämligen en ny 
geometrisk form. Det är formen oval eller ellips, den kan heta två saker be-
rättar Eva för barnen. Lisa flikar sedan in och föreslår för barnen att de ska 
leta efter ovaler i salen, denna ordning kan förstås som en orientering mot 
aktivitetens ”första del”. En idé som Eva också uppmuntrar. 

Vid den här tidpunkten påbörjar barngruppen att leta efter den ovala for-
men i gymnastiksalen, alla förutom Adam. Han räcker ivrigt upp handen 
samtidigt som han med kroppsposition, blick och tal orienterar mot pedago-
gen Eva. I den här delen av aktiviteten är det Adams initiativ som ska analy-
seras närmare. Exempel 6:4a, 6:4b och 6:4c, som äger rum under fyra minu-
ter, handlar om Adam och om hur han positionerar sig som kunnig om ytter-
ligare en annan geometrisk form (romben) och om hur hans position som 
kunnig upprätthålls av deltagarna inom aktiviteten.   
 
Excerpt 6:4a Romb kan du också. 
Deltagare: Pedagog Eva, Adam och ytterligare 9 andra barn samt 1 pedagog.
  
1 Adam ((räcker upp handen samtidigt som han tittar på 

Eva)) ja vet ja vet 
 

2 EVA ((lägger sin ena hand på Adams axel)) ja:: 
 

3 Adam romb 
 

4 EVA *<rom:b, kan du också>* ((lägger båda händerna på 
Adams axlar)) hur ser en romb ut? ((vänder sig mot 
Adam))  
 

5 Adam en så en så en så ((ritar med sitt vänstra pekfinger 
i luften)) 
   

 
 

6 EVA e de lite sneda sidor ((för sina händer i en paral-
lell rörelse uppifrån och ned framför sig)) 
 

7 Adam (     ) 
((mycket liv och rörelse i rummet)) 
 
 



 110 

8 EVA ska vi lägga en romb- kan du ta- hur många barn be-
höver du för att göra en romb ((fäller fram över-
kroppen med blicken på Adam)) 
 

9 Adam eeh↑ (.) ((tittar upp på Eva)) fyra stycken 
 

10 EVA ((lägger sina händer på Adams axlar för honom mot 
rummets centrum)) ADAM BEHÖVER FYRA BARN [FÖR HAN 
VILL GÖRA EN ROMB MED ER 
 

 
 

11 Adam                                                              
                                         [romb ((fat-
tar tag om Davids hand)) 
 

12 EVA du får nästan lägga dom- lägg er ner får Adam rätta 
till hur de ska se ut ((står bakom Adam med händerna 
på hans axlar samtidigt som hon talar)) 
 

13 Adam  ((lägger David ned på golvet))  
 
 
I den här avslutande delen av aktiviteten förändras Adams position i förhål-
lande till de andra barnen. Eftersom Adam initierar och ”kommer på” den 
geometriska formen romb, får han också i uppgift att instruera och ”lära” de 
andra barnen hur den formen ser ut. I Melanders (2013) studie iscensätts en 
aktivitet där ett barn får i uppdrag av pedagogen att agera medpedagog och 
introducera uppgiften som ska utföras för de andra barnen. På liknande sätt 
omskapas också Adams roll i aktiviteten, från att vara ett barn vilket som 
helst som helst i gruppen till en roll som liknar en medpedagogs.  

Adam räcker som sagt ivrigt upp handen samtidigt som han gör starka 
verbala epistemiska anspråk om att kunna och veta något särskilt ja vet, ja 
vet (rad 1) (jfr Sahlström, 2008), vilket även påminner om Kajsas uttryck 
(från excerpt 6:2b). Adams initiativ visar sig som redan nämnts handla om 
den geometriska formen, romben. Hans initiativ kan även förstås i relation 
till dels att aktivitetens organisering har visat sig vara förhandlingsbar och 
dels till att ett upprätthållande av det matematiska innehållet i aktiviteten 
tidigare uppmuntrats (jfr pedagogen Evas ”nya” upptäckt av den ovala for-
men men även och kanske framförallt Davids initiativ från excerpt 6:1c).  
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Eva bekräftar Adams kunskap verbalt men även genom beröring när hon 
lägger sina händer på Adams axlar (rad 2 och 4). Genom yttrandet romb kan 
du också understödjer pedagogen Adams position som kunnig deltagare om 
ytterligare andra geometriska former än de som tidigare lyfts i aktiviteten. 
Samtidigt som Adams kunnande ändå utmanas av henne när frågan om rom-
bens utseende ställs på rad 5. Adams tillvägagångssätt, att rita romben i luf-
ten, liknar också det sätt som David använde sig av inledningsvis i aktivite-
ten. I tidigare studier har såväl Melander och Sahlström (2010) som 
Koschmann och Le Baron (2002) funnit att gester plockas upp och återan-
vänds av deltagare i interaktion. Till exempel ritar en elev i Melander och 
Sahlströms studie en trappa i luften (i studien används ”trappan” vid uträk-
ningar i division) på samma sätt som hans lärare tidigare gjort. Att Adam 
beskriver romben genom att rita den i luften kan bero på att det är mer kom-
plicerat för honom att formulera detta i ord. Då Adams fortsatta instruerande 
och ritande i luften av rombens utseende inte helt förstås av pedagogen al-
ternativt att hon vill kontrollera Adams kunskap ytterligare (Mehan, 1979) 
föreslår Eva att Adam ska ”bygga” en romb av barnen. Det vill säga Eva 
orienterar här mot aktivitetens trolleridels (det vill säga den andra delen av 
aktiviteten) initiala framställningssätt.  

Ramen för det fortsatta arbetet med romben förändras när Eva korrigerar 
ett vi som ska bygga en romb till kan du ta och hur många barn behöver du 
för att göra en romb (rad 8). Yttrandet innebär alltså att ansvaret för aktivite-
tens fortskridande, det epistemiska ansvaret, mer eller mindre förflyttas från 
att pedagogen och Adam skulle genomföra arbetet gemensamt (från ett vi) 
till att Adam nu ensamt ska ansvara för arbetet (till ett du) (jfr Melander, 
2013). Eva skjuter lätt Adam framför sig i riktning in mot rummet och mot 
de andra barnen samtidigt som hon i starkt tonläge yttrar att Adam behöver 
fyra stycken barn för att han vill göra en romb tillsammans med dem. I en 
studie fann Cekaite (2010) hur föräldrar använde en form av taktil styrning 
(shepherding) för att leda barnen till exempelvis badrummet för att borsta 
tänderna. Förflyttning är ett nödvändigt element i begreppet, vilket ligger i 
linje med Evas handling som skulle kunna förstås som en typ av shepherding 
då hon leder/styr Adam in mot rummets centrala delar. I och med det legiti-
meras Adam som en kunnig individ gällande den geometriska formen romb i 
förhållande till övrig barngrupp i såväl pedagogens tal som förkroppsligade 
handling (t.ex. Stivers m.fl., 2011). Här blir det också tydligt att pedagogens 
olika handlingar såsom starkt tal och taktil styrning (shepherding) av Adam 
in mot salens mittpunkt ömsesidigt förstärker men också samverkar med 
varandra (Goodwin, 2003, 2007).  

Efter detta förklarar Eva för sin kollega Lisa den förändring som skett i 
aktiviteten. Hon berättar att Adam kom på romb också och att han önskade 
göra en romb utav barnen. Lisa bejakar det. Barnen som letar efter ovalen i 
salen avslutar det arbetet successivt och i takt med att arbetet med romben 
intensifieras och utvecklas. De barn som deltar (utgör varsin sida) i själva 
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arbetet med att bygga romben är barn som passerar eller som stod precis i 
närheten av Adam och pedagogen. Adam greppar helt enkelt tag i Davids 
hand och David lägger sig ner när vi återvänder till Adams fortsatta arbete 
igen. Eva tar nu ett steg tillbaka och observerar aktiviteten från sidan. I Me-
landers (2013) studie intar pedagogen också en passiv roll, såsom Eva gör i 
exemplet, när hon i tillbakalutad ställning har uppsikt över det som sker i en 
aktivitet där ett barn agerar medpedagog. Fortsättningsvis åskådliggörs att en 
medpedagogs roll är en föränderlig roll och att det är knepigt att få kamra-
terna att förstå hur en romb egentligen ser ut. Observera att i det här skeendet 
av aktiviteten finns heller ingen mall på en rombs utseende att titta på och 
jämföra med.    
 
Excerpt 6:4b Så får du bygga en romb utav dom. 
Deltagare: Pedagog Eva, Adam, David, Axel, Emilia samt ytterligare sex 
barn och en pedagog. 

 
14 Adam ((lägger sig ned på golvet tillsammans med David 

samtidigt som han pekar instruerande till Axel och 
Emilia)) du ska ligga snett (.) så och så (.) 
skulle ja ligga snett så- du Axel du ska ligga 
snett ditåt ((pekar med en svepande rörelse ned 
mot sina fötter och mot Axels håll)) 
 

15 Axel ((lägger sig ned med huvudet mot Adams fötter)) 
 

16 Adam du ska ligga snett mot Axel- ligg snett mot Axel 
Emilia (.) rakt ((pekar mot en tom plats bredvid 
Axel)) 
 

 
 

17 Emilia ((sitter upp på den tomma platsen, som ska utgöra 
en sida på romben)) 
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18 EVA [ligg snett rakt 
[((går mot Emilia)) 
 

19 Adam ((granskar romben från liggande ställning)) 
 

20 EVA få se här- kan du ligga snett fast rakt (.) ((läg-
ger Emilia ned)) kan du ligga alldeles rakt där 
((försöker räta ut hennes böjda ben)) så:: (.) ska 
du kanske rätta till dom ((pekar på Adam))  
[å så kan du använda barnen 
 

 
 

21 Adam [((reser sig upp)) 
 

22 EVA <så får [du: bygga en romb utav dom> 
 

23 Adam         [((kryper fram mot Emilia och Axel)) 
 
 
Eva tar inledningsvis ett steg tillbaka och låter Adam sköta uppgiften med att 
forma David, Axel och Emilia till den geometriska formen romb. Ett arbete 
som visade sig besvärligt eftersom Adam också lagt sig ned på golvet i syfte 
att själv utgöra en av sidorna i romben. Du ska ligga snett ditåt och du ska 
ligga snett mot Axel (rad 14-16) är abstrakta uppgifter, trots att Adam samti-
digt pekar. Det visar åtminstone Emilia upp som fortsättningsvis sitter upp i 
romben (rad 17). Pedagogen upptäcker det, och fastän hon till en början di-
stanserat sig och lämnat över uppgiften till Adam ser hon nu ett behov av att 
tillfälligt gå in och stötta det fortsatta arbetet. Det initiativet påminner om 
Melanders (2013) analys av hur pedagogen temporärt går in och övertar 
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aktörsskapet från barnet för att litet senare lämna det åter till barnet igen. 
Eva sätter igång att forma Emilia (rad 18 och 20) men finner det bättre att 
Adam sköter det arbetet. Genom yttrandena ska du kanske rätta till dom, så 
kan du använda barnen, så får du bygga en romb utav dom (rad 20 och 22), 
samtidigt som hon pekar på Adam föreslår Eva implicit att Adam ska resa 
sig upp och bygga romben mer handgripligen. Dessa yttranden från pedago-
gen sänder signaler om att det är besvärligt att instruera kamraterna från 
liggande ställning och enbart med hjälp av pekningar och verbala yttranden. 
Adam förefaller förstå pedagogens formuleringar och reser sig upp.  

Nu påbörjar Adam en procedur där han ömsom flyttar på kamraterna och 
ömsom försöker tala dem till rätta. Med ett uppgivet röstläge konstaterar han 
att David ligger lite konstigt han när formen snarare liknar en kvadrat40 än en 
romb.   

Att lära jämnåriga geometriska former 
Under en tidsrymd på cirka 30 sekunder har Adam med viss hjälp av peda-
gogen försökt få till romben när vi nu kommer tillbaka till det pågående ar-
betet, och där Adams roll fortsatt fungerar i en form av väglett deltagande 
(guided participation) (Rogoff, 1995). 

 
Excerpt 6:4c Va bra att du lärde oss 
Deltagare: samma som ovan (6:4b). 

 
24 Adam du Emilia får ligga lite dit- så: ((böjer lätt på 

hennes ben)) sen David å du får lägga dej snett di:t 
((drar i Davids ben)) så lägger ja mej snett [så::  
((nöjd röst, lägger sig ned på den sista tomma plat-
sen i romben))  
 

 
 

25 EVA                                              [e: de 
en romb nu ((sätter sig på huk nära romben)) 
 

26 Adam °ja:° 
 

                                                
40 Visserligen finns rätvinkliga specialfall av romben som är detsamma som kvadraten. 
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27 EVA ja:: 
 

28 LISA [me:n 
 

29 EVA [två sneda sidor eller [fyra sneda sidor ((överraskat 
tonfall och ett förvånat ansiktsuttryck)) 
 

30 Adam                        [ja de e fyra sneda sidor 
((reser på överkroppen tittar på romben)) 
 

31 EVA de e fyra sneda sidor 
 
 
 

32 LISA men va bra [Adam 
 

33 EVA            [va bra att du lärde oss 
 
 
Adams instruktioner till kamraterna tycks fungera bättre när han kombinerar 
handgripligt flyttande tillsammans med sina verbala kommentarer. Han ut-
trycker även förnöjt ett så när han lägger sig ned och uppdraget är slutfört 
(rad 24). Eva frågar Adam om det är en romb nu. Adam bekräftar pedagogen 
med att svara tyst ett ja (rad 25 och 26). Lisa som observerat arbetet med 
romben kommenterar eftertryckligt och med imponerad röst, men [vad bra 
Adam] (rad 28).  

Två sneda sidor eller, och nu med ett något förändrat tonläge säger Eva 
fyra sneda sidor, vilket Adam något överlappande med pedagogen bekräftar 
samtidigt som han reser sig upp med överkroppen för att se det gestaltade 
bättre. (rad 29 och 30). Bråting m.fl. (2013) förklarar att en romb är en figur 
med fyra hörn där sidorna är parvis parallella (detta är något som Eva också 
visar med hand och armrörelser i excerpt 6:4a rad 6) och att alla fyra sidor är 
lika långa. Ett specialfall är en rätvinklig romb som är detsamma som en 
kvadrat. En romb i sin tur är ett specialfall av parallellogram. Att deltagarna 
talar om ”fyra sneda sidor” kan ha att göra med att man inte utgick från spe-
cialfallet kvadraten med räta vinklar.  

Därefter kommenterar båda pedagogerna Adams arbete, Eva med att åter-
igen konstatera att det är fyra sneda sidor i en romb och Lisa med att be-
römma Adams arbete. Överlappande med Lisa yttrar Eva: va bra att du lärde 
oss (rad 33) – ”oss” i den här situationen kan tyda på att Eva menar att det är 
flera som lärt sig om romben. Adams position stödjs inte bara av pedagoger-
na, även de tre barnen som deltar genom att villigt formas och omformas av 
honom samt lyssna på hans instruktioner stödjer hans roll (samt övrig barn-
grupp som deltar genom att titta på från sidan). Ingen av de barn som deltar i 
Adams arbete med romben säger heller något under den tid som arbetet på-
går. 
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Att den geometriska formen romben (och ellipsen) inte är planerad i för-
väg innebär följaktligen att inga färdiga representationer eller mallar finns att 
tillgå (jfr med de utklippta representationerna pedagogerna tagit med in i 
aktiviteten på kvadraten, triangeln, rektangeln och cirkeln, se även fig. 11 
samt ellipsen som finns uppsatt på en av dörrarna). Barnen har heller inte 
letat efter romben i rummet. Möjligen är det mot bakgrund av det som Eva 
anser att rombens utseende ytterligare behöver förklaras och förtydligas. Eva 
reser sig upp och vänder sig om i rummet med sökande blick, som om hon 
letar efter något särskilt. De barn som deltagit i byggandet av romben ligger 
eller sitter kvar på golvet, medan ytterligare andra barn springer runt i salen. 

Att byta modalitet 
I nästa excerpt som analyseras får Adam fortsatt förtroende av pedagogen att 
visa sina kamrater hur en romb ser ut fast nu med en ny modalitet, papper 
och penna. Det innebär att den romb som barnen gestaltat liggande på golvet 
nu ska uttryckas på ett annat sätt.  
 
Excerpt 6:4d Jag kan rita en romb. 
Deltagare: Pedagogerna Eva och Lisa samt barnen Adam och Martin samt 
ytterligare åtta barn. 

 
34 EVA vi skulle ju haft papper och en penna naturligtvis 

å ritat en romb ((tittar runt i rummet))  
 

35 LISA ja: men de [finns- 
 

36 EVA            [de finns ingen naturligt här- 
 

37 LISA på pianot där- på pianot [där (     ) ((pekar)) 
 

38 EVA                          [((hämtar blocket och 
bläckpennan som ligger på pianot)) 
 

39 Adam                          [ja kan rita en romb ((re-
ser sig upp)) ja kan rita en romb ((går mot peda-
gogen Eva)) 
 

40 LISA ja:: 
 

41 EVA ((möter Adam med materialet i sin hand)) hjälp oss 
((lägger blocket och pennan på golvet framför 
Adam)) 
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42 Adam oke:j ((börjar rita på pappret)) 
 

43 Martin ja kan också ((flera andra barn sätter sig också 
ned på golvet)) 
 

 
 
 

44 Adam ((ritar en romb på pappret)) 
(2.0) så: ((nöjd röst, släpper pennan)) 
 

45 EVA ((tittar på romben som Adam ritar)) så: ((nöjd röst)) 
 
 
Eva fortsätter på rad 34 att söka med blicken runt i rummet samtidigt som 
hon säger vi skulle ju haft ett papper och penna naturligtvis och ritat en 
romb. Lisa responderar Evas yttrande när hon poängterar att det finns ett 
sådant material på pianot. Genom att rita romben på ett papper görs kun-
skapen visuellt disponibel för flera (romben saknade som nämnts en utklippt 
representation) (t.ex. Melander, 2012; Melander & Sahlström, 2010).  

Gällande epistemiska anspråk fortsätter Adam (rad 39) att positionera sig 
själv genom att upprepat säga att han kan en rita en romb samtidigt som han 
med kroppsrörelser närmar sig pedagogen Eva. Eva fortsätter också att posit-
ionera Adam som expert på romben när hon vädjar till honom om hjälp i 
yttrandet hjälp oss (rad 41). Att Eva använder pronomenet oss tyder även på 
att det är flera i den här gruppen som behöver (fortsatt) hjälp att förstå hur 
romben ser ut. Adam är, som sagt, den som får fortsatt förtroende att agera 
som kunnig då pappret och pennan läggs framför honom på golvet. Adam 
avslutar ritandet med att uttrycka ett belåtet så som bekräftas av pedagogens 
så också (rad 44 och 45). Genom att byta modalitet förmedlas nu kunskapen 
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om romben via pappret i stället och inte som tidigare genom att gestalta for-
merna med hjälp av kroppen. Två olika uttryck (gestalta med kroppen och 
rita på ett papper) representerar samma idé. Något som inte syns i interakt-
ionssekvensen ovan är att den andra pedagogen (Lisa) ropar på de barn som 
inte är involverade i ritandet att komma och titta när Adam ritar romben. 
Adams roll som kunnig görs därmed legitim och upprätthålls även av henne. 

Flera barn visar nu intresse av att få rita geometriska former, några av 
dem ritar romben och några ritar även den ovala formen ellips. Kunskap om 
geometriska former förmedlas vidare, inte bara genom Adams ritande utan 
även av de andra barnen som aktivt deltar i aktiviteten och i ritandet av for-
merna – kunskap om romben (och de andra formerna som ritas av barnen) 
medieras således genom pappret. Det sätt som beskrivs här om papprets be-
tydelse visar sig även i en studie av Melander (2012) där några flickor i en 
aktivitet skriver ner japanska siffror på ett papper eller den betydelse en 
”engelska lapp” med nedskrivna ord från ett till tio har för två flickor, där 
den ena flickan försöker att lära sin kamrat att räkna till tio på engelska (Me-
lander & Sahlström, 2010).  

I och med den här avslutningen finns inte behovet av Adams hjälp längre, 
och härmed avslutas också aktiviteten som pedagogerna ordnat inom ramen 
för det pågående temaarbetet om fordon.  

Att avsluta en matematisk aktivitet 
Som en sista samling innan barnen går tillbaka till respektive förskoleavdel-
ning samlas barnen och pedagogerna, alla tillsammans, stående i ring. Lisa 
som genomgående ansvarat för aktiviteten är också den som avslutar den-
samma genom att berömma barnen för deras arbete med att göra former. Eva 
avslutar även hon med att berömma barnen för deras matematiska kunskaper 
å då e ni kanonbra på matematik (rad 1). 

 
Excerpt 6:5 Vi är cirkelkompisar vi.	  
Pedagogerna Eva och Lisa, samt alla tio barn samlade i ring. 

 
1 EVA å då e ni kanonbra på (.) matte[ma:ti::k ((tittar på 

barnen)) 
 

2 Barn                                [ma:ti::k ((många rös-
ter)) 
 

3 EVA ♪	 vi e cirkelkompisar vi- vi lever på fantasi♪	 
((vickar på höfterna, svänger med armarna))  
eller hur? 
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5 Barn ((flera barn släpper händerna och trillar skrattande 
omkull i ringen)) 
 

6 Barn Wii::hi:: ((springer runt i rummet, skrattar)) 

Pedagogerna synliggör för barnen att aktiviteten handlat om matematik 
(närmare bestämt om att namnge och tala om några formers egenskaper samt 
att gestalta former med kropparna). Detta uttrycker Eva genom att yttra att 
de är kanonbra på matematik och att matematik är roligt i största allmänhet. 
Förutom de barn som synts i exemplen (David, Kajsa och Adam) har andra 
barn också deltagit och utmärkt sig (men inte tagits upp i exemplen här). 
Eftersom alla barn deltagit i aktiviteten berättigar det Eva att positionera alla 
barn som kunniga på geometriska former och i förlängningen även kunniga i 
matematik. Evas sjungande avslut samt barnens glada tillrop och skratt un-
derstryker aktiviteten som lustfylld. Barnen skrattar, springer och utropar 
glädjetjut wiihii (rad 6). I aktivitetens avslut görs, liksom inledningsvis, inga 
kopplingar till temaarbetet om fordon, däremot kopplas som sagt det ”kon-
struerade” till matematik.  

Sammanfattning och reflektioner 
I kapitlet har en matematikaktivitet i förskolan analyserats från det att den 
inleds till dess att den avslutats. Aktiviteten har initierats av pedagoger inom 
ramen för ett pågående temaarbete om fordon. I aktiviteten finns ett specifikt 
matematiskt fokus från pedagogernas sida vilket visar sig vara något som 
barnen också aktivt förhåller sig till (t.ex. David, Kajsa och Adam) (jfr 
Hamerslag, 2013). Analytiskt utgår studien från deltagarnas perspektiv vilket 
betyder att analysen förankrats i deltagarnas handlingar och deras orientering 
mot olika typer av såväl interaktionella som matematiska fenomen. 

I aktiviteten möter barnen de geometriska formerna och deras egenskaper 
dels genom att benämna, känna igen/leta efter och senare att göra eller att 
gestalta de geometriska former som pedagogerna förberett med sina kroppar 
(cirkeln, kvadraten, rektangeln och triangeln). Men även de geometriska 
former som kommer upp i stunden (ovalen/elipsen och romben). Det vill 
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säga de geometriska formerna både visualiseras och förkroppsligas eller 
gestaltas av barnen.  

Barnen visar upp ett kunnande om geometriska former, kollektivt och en-
skilt, verbalt och med sina kroppar och gester. Gester som uppstår genom 
interaktionen med pedagoger och med kamraterna (jfr Kim m.fl., 2011). 
Melander och Sahlström (2010) uttrycker gesternas betydelse så här: ”gester 
kan ses som fysiska tecken som förkroppsligar den kunskap som artikuleras 
samtidigt som den formar och ger struktur åt interaktionen” (s.148). I aktivi-
teten benämns inte bara de olika geometriska formerna vid dess namn utan 
de talar också om vad det är som gör en triangel till just en triangel. Det till-
vägagångssättet gäller alla formerna förutom den cirkulära formen. Genom 
barnens egna initiativ utökas exemplen på geometriska former, det sker ex-
empelvis genom Davids initiativ inledningsvis i aktiviteten men också ge-
nom Adams initiativ i slutet av aktiviteten. I aktivitetens slutskede införs 
även en ny modalitet, papper och penna, som visade sig fungera som en för-
stärkande visualiserande resurs för att visa rombens utseende.     

Aktiviteten såsom den utspelar sig visar upp en struktur av IRE och 
fråga-svar-sekvenser. Det till trots visar den sig vara öppen och förhand-
lingsbar (jfr Dalgren, 2014; Sahlström, 2006). I interaktionen mellan barnen 
och pedagogerna formas det matematiska innehållet i aktiviteten. I och med 
det utökas också antalet geometriska former som berörs i aktiviteten. Det 
tycks också som att de verbala handlingarna i kombination med de icke ver-
bala uttrycken upptas av pedagogerna i större utsträckning än när de kropps-
liga eller icke verbala uttrycken uttrycks ensamt. Det visar sig exempelvis i 
att Davids, Kajsas och Adams initiativ följs upp av pedagogerna, medan 
exempelvis Majas och Emilias försök att forma ”sig själva” till cirklar inte 
observerades och därmed heller inte följdes upp. Detta kan dock ha att göra 
med denna aktivitets komplexitet där flera deltagare samtidigt samspelar och 
där var och en av deltagarna gör ett omfattande interaktionellt arbete. I detta 
interaktionella arbete använder deltagarna sig av olika resurser (såväl verbala 
som kroppsliga) som ofta kommer till uttryck samtidigt (Goodwin, 2000).   

Flera av barnen som observerats i den här aktiviteten talar om sitt eget 
kunnande och vetande, epistemiska positioneringar (epistemic stance). Detta 
är något som synliggjorts i excerpten med David, Kajsa och Adam. Genom 
pedagogernas upptag av ovan nämnda barns initiativ och engagemang posit-
ionerar inte bara barnen sig själva utan även pedagogerna de här barnen som 
kunniga om geometriska former i förhållande till de andra barnen i gruppen. 
En position som även upprätthålls av övriga barn i gruppen. Däremot visade 
det sig att en position som (mer) kunnig inte är statisk, tvärtom visade det sig 
att barnen går in och ur dessa roller inom ramen för det interaktionella arbete 
som deltagarna utför (jfr David, Kajsa och Adam) (jfr Melander, 2013).  

Ett begrepp som Rogoff (1995) introducerat; väglett deltagande (guided 
participation) är användbart för att undersöka Adams roll och uppgift att 
forma kamraterna till en romb i slutet av aktiviteten. Då huvudansvaret för 
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aktivitetens fortskridande mer eller mindre lämnades över till Adam blir 
hans position som mer kunnig om den geometriska formen romben gentemot 
de andra barnen synlig. En typ av medpedagogroll identifierades därmed i 
det arbetet (jfr Melander, 2013). 

Därutöver använder sig såväl barn som pedagoger av en mängd olika in-
teraktionella resurser i meningsskapandet deltagarna emellan. Pedagogerna 
använder blickar, kroppar, pekningar, beröring (taktil styrning, shepherding), 
tal, inklusive ”röständringar” i interaktionen med barnen. För att visa upp 
sina kunskaper om olika geometriska former använder även barnen flera 
olika resurser som exempelvis gester (David och Adam som ritar i luften, 
excerpt 6:1c och 6:3a), blickar (som säkerställande av uppmärksamhet, ex-
cerpt 6:1c), nickning (David bekräftar pedagogens yttrande, excerpt 6:1c), 
kroppsrörelser och position av kropp (exempelvis Kajsa som visar hur en 
cirkel kan gestaltas med sin kropp, excerpt 6:2b). Med andra ord visar resul-
tatet på att det finns gester som stödjer barnens kunnande om geometriska 
former samt att barnen uppvisar kunskap om geometriska former med sina 
kroppar (jfr Kim m.fl., 2011). Förutom det används även materiella resurser 
såsom trollspöet, de geometriska formerna, papper och penna samt salen 
(rummet) som resurs i aktiviteten. 

Pedagogerna har att förhålla sig till förskolans styrdokument läroplanen 
(Skolverket, 2010) (vilket pedagogerna också nämner i flera samtal), en lä-
roplan som bland annat säger att: a) barn i förskolan ska ha roligt, b) de ska 
få utveckla sina matematiska kunskaper, c) barn ska ha inflytande i sin var-
dag samt att d) barn lär av varandra. I den här matematiska aktiviteten som 
handlat om att benämna, känna igen och gestalta flera olika geometriska 
former kan vi anta att barnen fått möjlighet att utveckla sina matematiska 
kunskaper om geometriska former och om dess egenskaper och som resurs i 
det arbetet finns en pedagogisk idé om att barn lär av varandra. Att barnen 
haft roligt och inflytande har visats genomgående i aktiviteten. I slutet av 
aktiviteten poängterar Eva också att barnen är kanonbra på matematik. Do-
verborg och Pramling Samuelsson (2006) presenterar ett resultat från en 
enkätstudie där frågor ställdes till förskollärare som bland annat handlade 
om vad de gör i förskolan som har med matematik att göra, varför förskolan 
skall arbeta med matematik samt hur de uppfattar att barn lär matematik. 
Enkäten sändes till alla förskolor och förskoleklasser i Göteborgs kommun. I 
svaren på enkäten kunde skönjas att pedagogerna egentligen tyckte att ma-
tematik var tråkigt och att matematik måste ”luras in” i barnen på något sätt, 
och då helst genom leken. Allra mest anmärkningsvärt menar Doverborg och 
Pramling Samuelsson var att många av (förskol-)lärarna ansåg att barnen 
inte behövde veta att det var matematik de mötte i förskolan. Doverborg och 
Pramling Samuelssons resultat skiljer sig därmed från den här studiens resul-
tat. Pedagogerna talar om matematiken både som betydelsefull och som ro-
lig. I ett samtal säger Eva bland annat att barnen ska få med sig att matema-
tik är roligt och att de tidigt får positiva tankar om matematik samt att det är 
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därför som de säger det ofta till barnen. Eva nämner också att det ligger hos 
vuxna med ett gammalt synsätt att matematik är svårt. Hon hävdar att barnen 
säger att där är en cirkel och där är en romb, för barnen är det vilket ord 
som helst uttrycker Eva (jfr även Björklund, 2013). Om pedagogerna säger 
de rätta orden så blir det naturligt för barnen också inflikar Lisa resone-
manget41.  

 
 

                                                
41 Anteckningar efter samtal med Lisa och Eva 2013-06-11. 
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Kapitel 7 Diskussion 

Den här studien har genom sin etnometodologiska och samtalsanalytiska 
utgångspunkt visat att och hur matematiska aktiviteter i en förskola ”görs” 
och formas i interaktionen mellan deltagarna. Genom att använda ett delta-
garperspektiv har analysen förankrats i deltagarnas uppvisade handlingar. I 
och med de nära analyserna av barnens handlingar i interaktionen framträder 
också ett aktivt barn med idéer, intressen och engagemang och där barnen är 
med och formar och omformar det matematiska innehållet i aktiviteterna. 
Detta hur barnen visar upp sitt kunnande i matematiska aktiviteter med sina 
kroppar och verbalt har särskilt analyserats och ett begrepp som använts i det 
arbetet är epistemiska positioneringar (epistemic stance). I studien har flera 
olika matematiska innehåll identifierats, där framförallt geometriska former 
och begrepp samt olika aspekter på tal varit framträdande och återkommande 
inslag, på olika vis, i undervisningen på förskolan Cirkeln. 

I det här kapitlet kommer jag först att diskutera studiens resultat i ljuset av 
använda teoretiska perspektiv därpå införs och diskuteras de två begreppen 
”materiella miljöer” och ”interaktionella miljöer”. Kapitlet avslutas med en 
diskussion om ytterligare aspekter på hur barns uppvisade kunnande i situe-
rade aktiviteter kan undersökas i utgångspunkt från en matematisk modell 
(Van Hieles modell) och matematiska principer (Gelman och Gallistels prin-
ciper).  

Teoretiska perspektiv 
I förordet till boken Matematik som språk, Verksamhetsteoretiska perspektiv 
skriver Johnsen Høines (1990/2000) om teorins plats och roll på följande 
sätt: 

En teori [är] egentligen en abstrakt modell av verkligheten. En teori är inte 
det samma som verkligheten. Snarare då en bild av den, som fångar centrala 
delar av den. Därför kan varken Piagets eller Vygotskijs teorier vara de enda 
sanna beskrivningarna av verkligheten. Det vore riktigare att säga att de är 
redskap som beskriver endast vissa aspekter av den. Därmed blir alla teorier 
otillräckliga (s. 6-7).  
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Den tidigare forskning som lyfts i uppsatsen, det vill säga framför allt nor-
disk förskoledidaktisk matematikforskning, har utgått från olika teorier, där 
den mest framträdande teorin varit variationsteorin. Det innebär att för ex-
empelvis Björklund (2007) har variationsteori utgjort tolkningsramen ”för 
hur [barns matematiska] lärande och möjligheter till lärande kan förstås” (s. 
157). I dag finns också tydliga influenser av postmodernt tänkande och Reg-
gio Emilia inspiration inom såväl forskning (t.ex. Franzén, under utgivning; 
Palmer, 2011; Unga, 2013) som inom den (svenska) pedagogiska praktiken 
(t.ex. Alnervik, Göthson & Kennedy, 2012). Unga (2013) och Palmer (2011) 
argumenterar för de postmoderna perspektivens syn på lärande för att få fatt 
i barns potentialer och för att komma ifrån utantillinlärning och skolifiering 
gällande kunskapsområdet matematik i förskolan. Utifrån de här båda forsk-
ningsfälten, som i mångt ändå kan sägas stå i motsatsförhållande till 
varandra, är det angeläget att komma ihåg de ovan citerade orden av Johnsen 
Høines (1990/2000). En teori är det perspektiv som forskaren använder för 
att beskriva vissa aspekter av verkligheten och är således inte densamma 
som verkligheten. De är ett utsnitt av det som ”pågår där ute” och som fors-
karen med sina teoretiska glasögon har för avsikt att fånga. Många av de 
samtal som förs i dag om förskolans matematik handlar om hur matematiken 
i förskolan ska förstås och organiseras. Eidevald (2013) menar att en av ef-
fekterna av läroplanens förstärkta områden (där matematiken är ett av dem) 
är att förskolorna oftare än förut särskiljer eller lyfter ut, exempelvis mate-
matiken ur den vanliga verksamheten. Detta sker exempelvis genom att för-
skolans pedagoger arrangerar särskilda ”mattehörnor” eller att särskilda 
”mattesamlingar” iscensätts av pedagogen (s. 22-23). Grovt förenklat kan 
sägas att antingen ska pedagogen följa och vara lyhörd för barnets perspektiv 
i dess utforskande arbete (t.ex. Franzén, under utgivning; Palmer, 2011; 
Unga, 2013) eller så ska pedagogen skapa aktiviteter (förvisso utifrån barns 
intressen) och arbeta målinriktat med ett lärandets objekt (Björklund, 2007; 
Reis, 2011). Eidevald (2013)42 menar att det är vanskligt att göra dylika upp-
delningar då ”det också finns delar i de olika inriktningarna som förenar” (s. 
37). Om de matematiska aktiviteterna från förskolan Cirkeln skulle ha be-
traktats utifrån ovan nämnda inriktningar framträder idéer om såväl matema-
tiska lärandeobjekt som att barns intressen följs och utmanas (med pedago-
giska tankar/material).  

Forskning med utgångspunkt i olika perspektiv behövs med andra ord. De 
berikar och utökar och ger nya tankar och influenser. Förhoppningen är att 
även den här studien som utgår från en annan teoretisk inramning eller 
forskningsfält än de båda ovan nämnda perspektiven (variationsteori och 
postmoderna perspektiv) ska bidra med ny kunskap som kan användas för att 

                                                
42 Eidevald (2013) diskuterar de olika pedagogiska inriktningarna (socialkonstruktivistisk, 
poststrukturell, posthumanistisk och utvecklingspedagogisk inriktning) i förhållande till peda-
gogisk dokumentation.  
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utveckla den pedagogiska praktiken. Med utgångspunkt i etnometodologi 
och samtalsanalys har den här studien tagit sig an matematiska aktiviteter, 
initierade av såväl barn som pedagoger, där syftet varit att analysera den 
interaktion som försiggått i de olika situerade aktiviteterna. Något som också 
betonats som angeläget av flera forskare (t.ex. Björklund, 2008, 2010; 
Carruthers & Worthington, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2000).  

Materiella miljöer och interaktionella miljöer 
Inom didaktisk forskning talas om hur vetenskapliga undersökningar kan ske 
inom någon eller några av följande tre nivåer, institutionell, interpersonlig 
samt intrapersonlig nivå (Almqvist m.fl., 2008). I det här avsnittet av dis-
kussionen är det den interpersonliga nivån som kommer att fokuseras. I det 
första resultatkapitlet, kapitel 4, beskrivs den materiella miljön på förskolan 
Cirkeln. Skyltar skrivna av pedagogerna finns uppsatta på flera platser i in-
omhusmiljön och på dessa förklaras vad som kan hända i de olika miljöerna. 
På väggen intill bygg- och konstruktionshörnan finns exempelvis en skylt 
som beskriver att där kan ”sådant hända som har med matematik att göra”. I 
den powerpointpresentation som pedagogerna använder vid ett föräldramöte 
finns bland annat bilder på matematiska aktiviteter från de olika miljöerna 
(såväl inom- som utomhus).  

Beroende på forskarens teoretiska ställningstagande behandlas frågan om 
betydelsen av miljöer och material för matematiken lite olika. Björklund 
(2013c), som använder variationsteori, har i en studie undersökt några van-
liga material som ofta används i förskolan och dess möjlighet att fungera 
som pedagogiska matematiska objekt (knappar, play-do lera, klossar och 
djurfigurer). Resultatet visar att objekten inte bör innehålla för många olika 
aspekter samtidigt, för då är risken stor att matematiken hamnar i skymun-
dan och förblir osynlig för barnen. En språklig kommunikation verkar också 
ha en stor betydelse för om objekten ska bli pedagogiskt användbara eller 
inte. En slutsats Björklund gör är att “no objects are pedagogical in them-
selves” (s. 482). Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) är inne 
på samma linje när de hävdar att iordningsställa material och miljöer i sig 
inte räcker till för att barns matematiska lärande och tänkande ska utvecklas. 
Konkreta saker och ting som barnen kan handskas med är betydelsefullt. 
Men de menar också att behövs språklig kommunikation och reflektion i 
kombination med materialen för att det matematiska tänkandet ska utmanas 
hos barnen.  

Några forskare inom postmoderna perspektiv (posthumanistisk teoribild-
ning) och med Reggio Emilia inspiration talar inte bara om interaktioner 
mellan barn eller mellan barn och pedagoger utan menar att intra-aktioner 
med materialen och miljön också har betydelse (Franzén, under utgivning; 
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Palmer, 2011). Det innebär således att även materialen kan ses agentiska. 
Intra-aktioner med material och ting samt miljöer som ger barnen sådana 
erfarenheter att de ”sätter sig i kropparna” hos dem (t.ex. Franzén, under 
utgivning). Carruthers och Worthington (2006) menar att rika miljöer med 
mycket material som kan utmana och stimulera barns matematiska lärande är 
betydelsefullt. Dessa forskare talar inte bara om den fysiska miljön utan de 
menar att pedagogernas förhållningssätt och den atmosfär som råder i för-
skolan också spelar roll, det vill säga den psykiska miljön och om exempel-
vis barns initiativ uppmuntras eller inte. De talar även om pedagogens roll 
som avgörande eftersom hon eller han ”provided the materials, the time and 
the space” (s. 137). I kapitel 4 har ett ”tänk” kring miljön beskrivits utifrån 
sådana föresatser att pedagogerna har en betydelse gällande hur miljöer och 
material planeras och dess tillgänglighet på hyllor samt att barnen ges tid och 
utrymme att utforska med det. 

Med hjälp av resultatet i innevarande studie kan till diskussionen om mil-
jön fogas betydelsen av den interaktionella miljön. Resultaten visar både att 
det behövs pedagogiska tankar men också utrymmen för barnen att få ut-
forska fritt, i linje med det som Carruthers och Worthington (2006) hävdar. 
Förmodligen finns också en skillnad i vad pedagogen/forskaren uppfattar 
som matematik i aktiviteterna och vad barnen håller på med eller ”gör” i sina 
vardagliga lekar och aktiviteter. En central utgångspunkt i studien är att kon-
texten (där materialen finns) blir till i interaktionen mellan människor (t.ex. 
Duranti & Goodwin, 1992). Det betyder att materialen inte har agens eller är 
pedagogiska i sig utan att det krävs att deltagarna tar den (materiella) miljön 
i besittning för att de ska bli pedagogiska. Detta ligger i linje med det Good-
win (2000) hävdar att det är människan som skapar mening med det materi-
ella. Språk och andra handlingar sker i en materiell, social kontext och därför 
kan dessa handlingar heller inte analyseras isolerat från det sammanhang det 
är inbäddade i (Duranti & Goodwin, 1992). Ett sådant resonemang stöder 
även den etnografiska beskrivningen som återfinns i kapitel 4. Vi behöver 
helt enkelt förstå det sammanhang som de matematiska aktiviteterna visar 
sig i. Ett tydligt exempel på detta om materialens agens eller icke agens är 
det material som används i ”pärlslutaraktiviteten” (pärlor påträdda på en 
piprensare) från kapitel 5. I kombination med tal och andra förkroppsligade 
handlingar såsom exempelvis gester spelar just detta materiella objekt en 
avgörande roll i hur aktiviteten utformas och utvecklas. Utan interaktion med 
”pärlslutarmaterialet” ingen matematisk aktivitet. Att men också hur den 
materiella miljön (från kapitel 4) satts i arbete interaktionellt (kapitel 5 och 
6) har den här studien visat.  
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Matematiska aktiviteter och epistemiska positioneringar 
Föregående avsnitt fokuserade den interpersonliga nivån medan i denna del 
fokuseras den intrapersonliga nivån, det vill säga enskilda barns uppvisade 
kunnande är det som fokuseras. Resultatet i studien pekar vidare på att barn 
visar upp sitt kunnande i interaktionen med kamrater och med pedagogerna i 
olika matematiska aktiviteter. Ett sätt att fånga dessa aspekter av interaktion 
är i termer av epistemiska positioneringar (epistemic stance). Analyserna har 
visat att kunskapspositionerna är föränderliga och är ett resultat av det inter-
aktionella arbete deltagarna “gör” i interaktionen med varandra. Melander 
(2012, s. 247) skriver och vilket även jag håller med om att ”the strength of 
the ethnomethodological perspective lies in showing the many ways in 
which the participants in interaction learn and display to each other what 
they know”.  

De matematiska aktiviteter som är valda för närmare analyser i den här 
studien påverkar givetvis också vilket innehåll i de matematiska aktiviteterna 
som synliggjorts i resultatet. De dominerande matematiska aktiviteterna som 
redogjorts för i kapitel 5 och 6 har varit områden som handlat om geomet-
riska former och begrepp och sådant som behandlat olika aspekter av tal, 
exempelvis räkneramsan, räkneord och antal. Läroplanens skrivningar om att 
förskolebarn ska utveckla sin förståelse för rum, form och egenskaper hos 
mängder, antal, ordning och talbegrepp (Skolverket, 2010) samt att de just 
nämna matematikområdena (geometri och taluppfattning) varit centrala på 
den studerade förskolan motiverar en fördjupad diskussion av dessa områden 
i förhållande till tidigare forskning.  

Utveckling av geometriska begrepp 
Det finns olika teorier om hur människan utvecklar och bildar geometriska 
begrepp (Tsamir m.fl., 2008), van Hieles modell är en av dem. I van Hieles 
teoretiska modell utvecklas det geometriska tänkandet hos människan genom 
fem olika nivåer. Till skillnad från Gelman och Gallistels (1987) principer 
(som presenteras härnäst) är van Hieles nivåer hierarkiska (Levenson, Tirosh 
& Tsamir, 2011). Modellen handlar däremot inte om ålder då det har visat 
sig att en del vuxna fortfarande befinner sig på nivå ett (Hedrén, 1990). De 
fem olika nivåerna i van Hiele modellen är: 1) igenkänning (visualisering), 
2) analys, 3) abstraktion, 4) deduktion och 5) stringens (Hedrén, 1990; van 
Hiele, 1999). Förskolebarn opererar vanligtvis på nivå ett och två.  

På nivå ett känner barnet igen en form som en helhet exempelvis ”det är 
en rektangel för att det ser ut som en låda” (van Hiele, 1999, s. 311, min 
översättning). Den här första nivån kallas också för den visuella nivån. På 
den här nivån kan barnet namnge (rektangel, triangel etcetera) samt skilja 
mellan former med liknande utseende. Däremot har barnet i allmänhet inte 
kunskap om särskilt många egenskaper hos formerna (exempelvis att en 
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rektangel har två parallella sidor). De har alltså svårt att se till figurernas 
delar (jfr Björklund, 2007). På nästa nivå, nivå två, har barnet börjat lägga 
märke till att olika former har olika egenskaper, vilket betyder att delar kan 
urskiljas. Däremot upplevs inte egenskaperna ha något samband, det innebär 
att barnet inte ser sambandet mellan figurernas egenskaper (exempelvis att 
en kvadrat är ett specialfall av en rektangel). Det sist nämnda är något som 
utvecklas på nivå tre. Clements m.fl. (1999) konstaterar att ”helping children 
move through these levels may be taken as a critical educational goal” (s. 
193).  

Clements m.fl. (1999) och Tsamir m.fl. (2008) som undersökt förskole-
barns geometriska kunskaper har gjort det med hjälp av intervjuer och med 
riktade frågor till barnen om hur de tänkt när de svarat alternativt pekat ut en 
specifik form. I den här studien finns endast observerade exempel att tillgå. 
Det innebär således att inga följdfrågor finns. Analysen utgår därför från 
barnens synliga handlingar som formas i interaktionen (verbala och icke 
verbala). 

Ett par exempel från innevarande studie som kan diskuteras i termer av 
van Hieles modell är dels Davids initiativ som analyseras inledningsvis i 
kapitel 6 (excerpt 6:1c), dels Adams initiativ i slutet av samma kapitel (ex-
cerpt 6:4a). De handlingar som de båda barnen gör påminner mycket om 
varandra, då de båda ritar varsin geometrisk form i luften: dels en rektangel, 
dels en romb. David har hittat en form som han benämner som ”lång” på sin 
tröja, detta gör han parallellt som pedagogen och övrig barngrupp orienterar 
mot en annan form, triangeln. Pedagogen utmanar David med att säga men 
de är ingen triangel va (excerpt 6:1c, rad 12).  Detta ”avlånga” ritar/avbildar 
David med hand- och armrörelser i luften. En rektangulär form framträder i 
hans gester/kroppsliga uttryck (jfr även Kim m.fl., 2011; Melander & Sahl-
ström, 2010) och efter det uttrycker han verbalt att det är en fyrkant. Utifrån 
van Hieles modell kan Davids uppvisade kunnande förstås på två sätt. För 
det första namnger David en visuell form (fyrkant) enligt modellen på nivå 
ett. För det andra visar hans ritande handlingar upp att han har en idé om att 
motsvarande sidor ska vara lika långa och parvis parallella även om han inte 
uttrycker det i ord. Detta skulle innebära ett närmande eller en påbörjan på 
övergång till nivå två i modellen. Intressant är att den smala sabeln på tröjan 
(som ser ut som en avlång smal rektangel), genom hans gester blir en betyd-
ligt större rektangel i luften. Att gester är viktiga diskuteras av Kim m.fl. 
(2011) då de hävdar att kroppsliga uttryck är en nödvändighet för utveckl-
ingen av geometriska begrepp. Det finns forskningsresultat om prototyper 
(t.ex. Sfard, 2007; Tsamir m.fl., 2008) som pekar på att yngre barn tenderar 
till att inte se rektanglar eller trianglar med långsmal form som just rektang-
lar och trianglar. Deras prototyp för till exempel rektanglar innehåller då 
bland annat egenskapen att skillnaderna mellan sidornas längder inte får vara 
för stora. Utifrån det som visats i analyserna kan konstateras att David tycks 
ha utvecklat en förståelse av begreppet rektanglar som ligger närmare den 
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formella definitionen (nivå två) än hos en del andra barn i hans ålder (jfr 
Levenson m.fl., 2011; Sfard, 2007). Kan det vara så att gester är viktiga när 
barnen ska gå från nivå ett till nivå två?   

Nästa exempel rör Adams matematiska görande också det från kapitel 6. 
Liksom David namnger Adam romben, men han kopplar inte namngivandet 
till någon visuell bild som David gör genom bilden på sin tröja samt pedago-
gens representation på samma form. Det som händer i aktiviteten då Adam 
försöker att forma sina kamraters kroppar till en romb visar på någon slags 
förståelse om att olika former har olika egenskaper. Adam opponerar sig 
också när han menar att en av kamraterna ligger lite konstigt han43. I det 
ögonblicket visar bilderna från videofilmen att formen ser ut som en kvadrat. 
I exemplet sägs inget om vinklarna på formen, en kvadrat är ju också en 
romb, en romb med räta vinklar. Men Adam tycks dock vara av uppfattning-
en att en romb inte får ha räta vinklar. Det skulle då vara en del av hans pro-
totyp för romber. Utifrån denna iakttagelse kan man säga att Adam har börjat 
lägga märke till egenskaper, det vill säga formens delar och inte bara helhet-
en. Med utgångspunkt i dessa upptäckter kan Adam förstås befinna sig när-
mare nivå två än nivå ett i enlighet med van Hieles modell.  

Resultatet visar alltså att övergången från nivå ett till nivå två inte alltid 
handlar om att ha ”korrekta verbala definitioner” utan om att (kunna) 
handla/göra på ett visst sätt. Det betyder att prototyper som inte helt och 
hållet överensstämmer med den formella definitionen inte behöver vara ett 
hinder för att gå från nivå ett till nivå två. Med utgångspunkt i det blir studi-
ens resultat ett bidrag i förhållande till Tsamir m.fl. (2008) forskningsresultat 
som talar om formella (verbaliserade) definitioner vid övergången mellan 
nivå ett och nivå två i modellen. ”Att göra” (det som visas här) kan följaktli-
gen vara en föregångare till ”att visa” (det vill säga att kunna verbalisera).   

Sammanfattningsvis har barnens uppvisade kunnande om geometriska 
former och begrepp pekat på att de befinner sig på van Hieles nivåer ett och 
med ett närmande mot nivå två. Om vi betänker att en del vuxna befinner sig 
på nivå ett (Hedrén, 1990) är det resultat som visas här positivt och under-
stryker att förskolans matematiska aktiviteter har betydelse för barns fram-
växande geometriska kunnande. I linje med van Hiele poängterar Björklund 
(2013) att barns begreppsliga förståelse byggs upp i resonemang om vad det 
är som gör exempelvis en triangel till just en triangel, eller en rektangel till 
just en rektangel. Ett sådant resonemang kännetecknas av att formernas kri-
tiska egenskaper också uppmärksammas. Därför räcker det inte med aktivite-
ter som enbart handlar om att namnge formerna menar Björklund.   

 

                                                
43 Detta uttalande från Adam förekommer strax före rubriken ”Att lära jämnåriga geometriska 
former”. 
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Utveckling av talbegrepp 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) undersöker en läraktivitet där 
pedagogen medvetet och aktivt på olika sätt fokuserar på att utveckla barns 
uppfattning om antal. Forskarna följde en lärare i hennes arbete och fann 
flera belägg för att, men också hur, barnen använde de principer som Gel-
man och Gallistel (1978) identifierat i aktiviteterna. De fem principerna är: 
1) ett-till-ett principen, 2) principen om den stabila ordningen, 3) kardinals-
principen, 4) abstraktionsprincipen och 5) principen om irrelevant ordning 
(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Gelman & Gallistel, 1978). 
Gelman och Gallistel (1978) poängterar att när man talar om att ett barn 
räknar betyder det inte att barnet räknar på samma sätt som en vuxen. Ett 
barns förmåga att räkna utvecklas genom flera olika principer menar fors-
karna. De anser också att de fem olika principerna kan verka mer eller 
mindre oberoende av varandra. De uppträder heller inte vid någon särskild 
ålder och det är också fullt möjligt att ett barn kan behärska vissa principer 
men inte andra. Men ”in the end, of course, successful counting, involves the 
coordinated application of all principles” (Gelman & Gallistel, 1978, s. 73).  

I resultatkapitlen har flera aktiviteter där barn räknar, uppfattar mängder 
utan att räkna och bildar par analyserats. Innebörden i Gelmans och Gallis-
tels (1978) principer kan här förtydligas genom ett par exempel hämtade från 
den här studien. Det är dels Kajsa och Elsa (från excerpt 5:2b) “att räkna till 
tjutie”, dels Elisas räkningsaktivitet (från excerpt 5:4b) ”nio stycken vare” 
som återfinns under rubriken “att skapa grafiska representationer” (båda 
exemplen kommer från kapitel 5).  

I det första exemplet har Kajsa och Elsa på eget initiativ besökt ateljén där 
ljusbordet finns placerat. Eftersom ateljén ligger en bit bort i förskolebygg-
naden följer pedagogen Lisa med barnen. Lisa hjälper till att plocka fram de 
material som barnen använder vid ljusbordet och de utforskar dem på olika 
vis. Det som diskuteras närmare här startar genom en fråga från pedagogen 
om hur många cirklar som ligger uppradade. Genom frågan iscensätts en 
aktivitet om att räkna ett visst antal cirklar. Resultatet visar att Kajsa och 
Elsa har olika strategier när de räknar. Båda använder dock sätt att räkna 
som tydligt kan härledas till Gelmans och Gallistels principer, ett-till-ett 
principen, principen om stabil ordning och till sist kardinalsprincipen. Det 
innebär att räkneorden kommer i en bestämd ordning och att varje räkneord 
följs av ett annat räkneord, något som visas i Kajsas räknande (Elsa räknar 
tyst men utför en pekgest på varje enskild cirkel). Med andra ord ändras inte 
ordningsföljden i Kajsas räknande. Det betyder att barnen (här inkluderar jag 
även Elsa eftersom hon i princip kommer fram till samma antal cirklar som 
Kajsa) räknar ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju osv. och inte ett, två, tre, sex, 
nio, fyra. Detta är principen om stabil ordning eller distinktare uttryckt prin-
cipen om räkneordens ordning (Sterner & Johansson, 2007). Dessutom visar 
exemplet att barnens sist nämnda räkneord motsvarar den totala mängden 
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cirklar på ljusbordet. Även om barnen i det här fallet får två olika svar när de 
räknat upp alla cirklar: Kajsa räknade till tjugoåtta cirklar och Elsa till tjugo-
nio cirklar. Detta handlar alltså om att barnen utvecklat kardinalprincipen, 
där varje cirkel paras ihop med ett räkneord och där det sist uttalade räkne-
ordet anger antalet cirklar av den totala mängden uppradade cirklar.  

Nästa exempel som kan diskuteras utifrån Gelmans och Gallistels (1978) 
principer är när Elisa tar initiativ att räkna alla bilder på tåg. Det är när bar-
nen och pedagogerna skapar en grafisk representation i en aktivitet på sam-
lingen. Det Elisa gjort inledningsvis är att hon frågat pedagogen om hon får 
räkna antalet röster på tåg, vilket pedagogen bejakar och uppmuntrar och 
Elisa räknar och pekar. En bild paras ihop med ett räkneord. När Elisa räknar 
fyra pekar hon dock på femte bilden vilket innebär att hon inte hamnar i fas 
med räkneorden och bilderna. När hon kommer fram till räkneordet åtta be-
tonas det räkneordet tydligt. Elisa räknar och pekar, ett räkneord till en bild 
(ett-till-ett principen), något som visar sig fungera bra ända fram till bild tre. 
Som exemplet visar tycks den stabila ordningen, att säga räkneorden i rätt 
följd fungera (se även rad 18 i excerpt 5:4b). Det som till synes verkar svå-
rare för Elisa är att samordna räkneorden och pekgesten från siffran fyra 
(gäller både på rad 13 och 18). Elisa visar upp en insikt om relationen mellan 
räkneorden och bilderna, då hon fortsätter att koppla samman endast ett räk-
neord med varje bild, se även fyra, fem, sex, sju och åtta i exemplet. Det som 
inte fungerar är att koordinera själva pekgesten och räkneordet och där pek-
ningsproceduren sker snabbare än det uttalade räkneordet. Det förefaller 
vidare som att kardinalsprincipen är utvecklad hos Elisa då hon tydligt beto-
nar åtta: (även om hon pekar på bild nio). Det vill säga att det sist uttalade 
räkneordet i räkneramsan anger antalet tåg, just för stunden. Den första prin-
cipen, ett-till-ett principen, kräver ingen kunskap om räkneord eller räkne-
ramsa i sig men den lägger grunden för de övriga principerna.  

Från detta kan tolkas att barnen i de ovanstående exemplen alla passerat 
den första principen men att de använder grunder från denna, det vill säga 
ett-till-ett principen när de pekar på en bild/cirkel åt gången samtidigt som 
de säger ett räkneord. Utifrån de här två exemplen har tre av Gelmans och 
Gallistels principer synliggjorts: ett-till-ett principen, principen om stabil 
ordning och kardinalsprincipen. Resultatet kan därmed komplettera Dover-
borg och Pramling Samuelssons (2000) studie genom att andra teoretiska, 
analytiska och metodologiska infallsvinklar använts. Bidraget består fram-
förallt av att genom analyser av hur barnens yttranden (inklusive kroppsliga 
handlingar) är organiserade i sekvenser i interaktionen i situerade matema-
tiska aktiviteter utforska sådana kunskaper som ovan nämnda forskare kan 
identifiera genom samtal och intervjuer i studier som pågår över en längre 
tidsperiod.  
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Slutord 
“Jag kan göra matte å minus å plus” är titeln på uppsatsen och också det som 
Anna säger när hon och Elias bygger med det populära byggmaterialet Geo-
mag på förskolan Cirkeln. I citatet från Anna berörs inte bara “görandet” 
eller handlingarna som väsentliga utan här synliggörs även en hållning om 
att vara en individ som kan något speciellt och som handlar om matematik. 
Något som pedagogerna beskriver som angeläget i uttalandet om att barnen 
på förskolan Cirkeln ska få med sig från sin förskolevistelse: att matematik 
är roligt och att barnen tidigt ska få positiva tankar om matematik. Mot bak-
grund av ökat fokus på matematik som ämnesområde i förskolan och skole-
levers (försämrade) matematikresultat har analyserna av de matematiska 
aktiviteterna på förskolan Cirkeln visat på en rik matematisk vardag där barn 
och pedagoger gemensamt verkar och formar aktiviteterna. Om denna rika 
vardag har betydelse för barns framväxande matematiska kunnande kan bara 
framtiden visa.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Transkriptionsnyckel 
 
 
(.) Mikropaus 
(0.5) Paus med angiven sekundlängd 
[        Samtidigt tal/kroppslig handling, hakparentes markerar 

dess början  
((räcker upp han-
den)) 

Kommentarer  
ofta icke verbala handlingar 

( ) Yttrande som hörs men där det inte går att fastställa det 
som sägs 

(ja vet inte) Osäker transkription 
TRIANGEL Tal med hög röststyrka 
Vad ni kan Tal med stark betoning 
°en triangel° Tal med låg betoning 
> < Tal som är snabbare än omgivande tal 
< > Tal som är långsammare än omgivande tal 
*skrattig röst* Tal med skrattig/föreställd röst 
- Avbrutet tal 
♪vi	   är	   cirkelkom-‐
pisar♪ 

Sjunger 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

 

   
 
 2012-09-10  
 

 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

Institutionen för 
informationsvetenskap 

 
 
 
Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildningsstudier 
/ Department of Education 
 
Box 2136 
SE-750 02 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
von Kraemers Allé 1 
 
Telefon/Phone: 
018-471 00 00 
+46 18 471 00 00 
 
 
Telefax/Fax: 
018-471 24 00 
+46 18 471 24 00 
 
 

 
Till vårdnadshavare för barn på förskolan Skogsdungen 
 
 
Jag heter Gabriella Gejard och är sedan mars 2012 anställd som 
forskarstuderande förskollärare på Inspira förskolor skolor AB. Jag sitter på 
huvudkontoret. Som forskarstuderande ska jag genomföra en undersökning av 
verksamheten på någon eller några av Inspiras förskolor. Jag kontaktar nu 
dig/er för att ditt/ert barn går på en sådan förskola. 
 
Syftet med mitt forskningsarbete är undersöka hur äldre förskolebarn skapar 
mening i matematik utifrån det stöd som förskollärarna erbjuder barnen. Detta 
är något som nu betonas mycket i förskolans läroplan. Undersökningen 
genomförs med hjälp av videodokumentationer i samband med matematik 
aktiviteter och kommer att pågå under höstterminen 2012 och vårterminen 
2013. Undersökningen kommer att redovisas i en licentiatavhandling. I arbetet 
kommer alla namn att tas bort och ersättas med påhittade namn, så att det inte 
är möjligt att känna igen vare sig enskilda personer, barn och förskollärare eller 
förskola och förskoleföretag. Allt material såsom dokument, originalfilmer, 
arbetskopior förvaras i ett forskningssäkert arkiv på Uppsala universitet. Ingen 
utanför den forskargrupp jag ingår i får således tillgång till materialet. 
Undersökningen genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och 
riktlinjer för forskning (läs mer på www.codex.vr.se).  
 
För att ett barn ska kunna få delta i undersökning måste jag få 
vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas medgivande till detta. Medverkan i 
undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin 
medverkan. Av den anledningen ber jag dig/er att fylla i bifogad 
överenskommelse. 
 
Om du har några frågor kan du kontakta mig (tele: 073-981 22 91) eller min 
huvudhandledare inom ramen för min forskarutbildning, professor Caroline 
Liberg (tele: 018-471 22 98). 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
Gabriella Gejard 
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Bilaga 3 Överenskommelse 

 
 

 

   
 
 2012-09-10  
 

 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

Institutionen för 
informationsvetenskap 

 
 
 
Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildningsstudier 
/ Department of Education 
 
Box 2136 
SE-750 02 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
von Kraemers Allé 1 
 
Telefon/Phone: 
018-471 00 00 
+46 18 471 00 00 
 
 
Telefax/Fax: 
018-471 24 00 
+46 18 471 24 00 
 
 

 
Överenskommelse angående deltagande i undersökning om 
matematik i förskolan  
 

Undersökningen genomförs med hjälp av videodokumentationer i samband 
med planerade matematik aktiviteter och kommer att pågå under höstterminen 
2012 och vårterminen 2013. Undersökningen kommer att redovisas i en 
licentiatavhandling.  
 
 

Kryssa i ett av alternativen, skriv in barnets namn samt underteckna 
överenskommelsen! Lämna sedan överenskommelsen till pedagogerna på 
avdelningen! Du/Ni får sedan en kopia av överenskommelsen.  
 
 
O Mitt/Vårt barn – namn:………………………………………., får delta i 
undersökningen om matematik i förskolan. 
 
 
O Mitt/Vårt barn – namn:………………………………………., får INTE delta 
i undersökningen om matematik i förskolan. 
 
 
Datum:………………………….. 
 
 
Underskrift av vårdnadshavare:  
 

…………………………………………………………………………....... 
 
 

 
Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst 
avbryta sin medverkan.  
 
 
Ansvariga för undersökningen är forskarstuderande Gabriella Gejard och 
hennes huvudhandledare inom ramen för forskarutbildningen, professor 
Caroline Liberg, Uppsala universitet. 
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