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Abstrakt 
Studiens övergripande ambition är att öka förståelsen för de matematiska erfarenheter 

och det matematiska meningsskapande som möjliggörs genom de yngre barnens 

deltagande i fri lek. Utifrån detta formulerades studiens syfte som är att identifiera och 

beskriva situationer och aktiviteter under fri lek i förskolans praktik, där de yngsta 

barnens deltagande i matematiska aktiviteter kan möjliggöras.  

 

Med en kvalitativ forskningsansats genomfördes en teoriinspirerad mikroetnografisk 

undersökning med fokus på de yngre barnen i förskolan. Teoriinspirationen kommer 

från ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande och Bishops sex 

matematiska aktiviteter vilka båda är förenliga med förskolans styrdokument. 

Datainsamlingen genomfördes med videoobservationer, fältanteckningar och informella 

samtal på förskolan Lyckan.  

 

Studiens resultat skrivs fram med fyra djupanalyserade videoobservationer. Resultatet 

visar att de yngre barnens deltagande i matematiska sammanhang under fri lek 

möjliggjordes i samspel med andra barn och pedagoger och med kulturella redskap i 

förskolans praktik. Deltagandet i dessa situationer under fri lek utgick både från barnets 

eget intresse och från möjligheter som uppstod då barn anslöt till eller tog över ett annat 

barns aktivitet. Resultatet visar även på hur pedagoger genom att skapa matematisk rika 

miljöer, kan skapa förutsättningar för deltagande genom att tillhanda hålla ett varierat 

material.  
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1 Inledning 
Under senare år har mitt intresse för de yngsta barnens matematiska meningsskapande i 

förskolan växt sig starkare. Framförallt riktas intresset mot barns deltagande i aktiviteter 

och situationer som kan tolkas som matematiska i förskolans praktik och de eventuella 

erfarenheter som detta deltagande skulle kunna möjliggöra.  

 

Förskolans praktik kan ses som ett samlingsbegrepp på hela förskolans verksamhet från 

det att förskolan öppnar på morgonen tills dess att den stänger på kvällen. 

Verksamheten innefattar bland annat rutinsituationer så som måltider, blöjbyten och 

påklädning. Planerade aktiviteter som samlingar och gruppverksamhet samt utevistelse 

och fri lek är återkommande inslag i förskolans praktik. I denna studie fokuseras den del 

av förskolans verksamhet som barnen själv förfogar över. Det kan vara när barnen fritt 

utforskar, leker och samspelar i fri lek. Förskolans verksamhet ska ta sin utgångspunkt i 

barnets erfarenheter och intressen och bidra till att barn utvecklar förståelse för sin 

omvärld (Skolverket, 2010). Min upplevelse är att den fria lekens möjligheter för barns 

utveckling och lärande inte fullt ut uppmärksammas och utnyttjas i förskolan. Jag ser 

därför ett behov av att rikta fokus mot de yngsta barnens möjligheter till lärande i den 

fria leken.  

 

Studier om yngre barn och matematik i vardagssituationer är sparsamt förekommande 

(Tudge & Doucet, 2004, Flottorp, 2010, Reikerås, Löge & Knivsberg, 2012, Sumpter & 

Hedefalk, 2015). Björklund och Franzen (2015) menar att det behövs mer kunskap om 

hur matematik kan komma till uttryck i yngre barns handlingar. Två nyare avhandlingar 

från en svensk förskolekontext, Bäckman (2015) och Lundström (2015) rör båda 

matematik i förskolans vardag men fokuserar på de något äldre barnen i förskolan. Av 

denna anledning finns ett behov av att genomföra en studie som fokuserar på de yngsta 

barnen i relation till situationer där deltagande i matematiska aktiviteter möjliggörs. 

Vilket denna studie ämnar bidra till. 

 

Förskolan är en social kommunikativ praktik där barnet erbjuds utvecklingsmöjligheter 

och får tillgång till samhällets kulturella redskap (Säljö, 2014). Det medför att hela 

förskolans verksamhet kan ses som ett sammanhang där de yngre barnen ges möjlighet 

att skapa erfarenheter av matematiska aktiviteter i olika situationer. Lärandesituationer i 

förskolan kan kategoriseras som naturalistiska, informella eller vuxenstyrda. 

Naturalistiska situationer är situationer som barnet själv initierar och kontrollerar. 

Informella situationer uppstår när barnet får frågor eller kommentarer från andra (barn 

eller vuxna) under naturalistiska situationer. Vuxenstyrda situationer är förplanerade 

och fokuserar på specifika begrepp samt innefattar någon form av instruktioner från den 

vuxne (Charlesworth & Leali, 2012). Då denna studie ämnar identifiera och beskriva 

situationer och aktiviteter under fri lek i förskolans praktik, där de yngsta barnens 

deltagande i matematiska aktiviteter möjliggörs, är det de naturalistiska och informella 

lärsituationerna som kommer att fokuseras. 

 

Denna studie antar ett sociokulturellt perspektiv på flera plan. Dels som en teoretisk 

grund men också som ett perspektiv på pedagogisk verksamhet. I ett sociokulturellt 

perspektiv påverkar omgivningen vad som är möjligt att lära (Vygotskij, 1978). Barn 

försöker aktivt skapa mening i sina erfarenheter, de strävar efter att förstå världen, 

människorna och föremålen som finns i den. De erfarenheter som möjliggörs genom 

deltagande i förskolans praktik med vuxna, andra barn och föremål är betydelsefulla för 

barns lärande (Smidt, 2010). Fysiska redskap är skapade av människan för ett särskilt 

syfte (Säljö, 2013) och kan i detta arbete förstås som det material som görs tillgängligt 
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för barnen i förskolans praktik. I ett sociokulturellt perspektiv ska matematik förstås 

som ett kulturellt redskap utvecklat av människan i ett bestämt syfte för att förstå, 

beskriva, orda, kategorisera och förenkla sin omvärld. ”Med en vidare social syn, kan 

matematik därmed ses som nära knuten till social mänsklig verksamhet och kultur. […] 

Det öppnar för ett möjligt synsätt att barn redan i förskolan, kan tillägna sig en 

matematisk förståelse och utveckling” (Lundström, 2015:15).  

 

Studiens ambition är att öka förståelsen för de matematiska erfarenheter och det 

matematiska meningsskapande som möjliggörs genom de yngre barnens deltagande i fri 

lek. Fri lek ska i denna studie förstås som tid för aktiviteter där barnen själv kan välja 

vad de gör, vem de gör det med och hur länge aktiviteten pågår. I detta sammanhang är 

fri lek således inte en typ av lek, utan självvalda aktiviteter i förskolans praktik 

(Reunamo, Lee, Wang, Ruokonen, Nikkola och Malmstrom, 2014). Undersökningen 

har begränsats till situationer av naturalistisk eller informell karaktär som tolkas skapa 

möjligheter för yngre barns deltagande i ett matematiskt sammanhang kopplat till 

Bishops sex matematiska aktiviteter som skrivs fram av Utbildningsdepartementet 

(2010). 

 

1.1 Syfte 
Studiens syfte ska läsas utifrån antagandet att de yngsta barnen är aktiva 

meningsskapande individer som i olika situationer, genom interaktion med andra och 

kulturella redskap utforskar sin omgivning. Situationer kan tolkas som matematiska 

aktiviteter i enlighet med förskolans läroplan och kulturella redskap kan tolkas ha ett 

matematiskt innehåll.  

 

Denna studies syfte är att identifiera och beskriva situationer och aktiviteter under fri 

lek i förskolans praktik, där de yngsta barnens deltagande i matematiska aktiviteter kan 

möjliggöras. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 I vilka situationer under fri lek skulle de yngre barnen kunna ges möjlighet till 

deltagande i ett matematiskt sammanhang? 

 Vilka matematiska aktiviteter är det barn skulle kunna ges möjlighet att skapa 

erfarenheter av under deltagandet i den fria leken? 
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2 Bakgrund  
I detta kapitel presenteras förskolans kontext. Inledningsvis presenteras förskolan som 

en del av det svenska utbildningsväsendet, därefter följer en beskrivning av förskolans 

verksamhet och studiens förskola, Förskolan Lyckan presenteras. Sedan följer ett stycke 

om förskolans läroplan Lpfö 98/10. Kapitlet avslutas med tidigare forskning gällande 

barns deltagande i ett matematiskt sammanhang i förskolans praktik. 

 

2.1 Förskolan första delen av utbildningsväsendet 

Den svenska förskolan är första delen av det svenska utbildningssystemet sedan 1996 då 

ansvaret för förskolans verksamhet övergick från socialdepartementet till 

utbildningsdepartementet. 1998 fick förskolan sin första läroplan, Läroplan för 

förskolan Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 1998). I och med läroplanens införande 

riktades fokus mot förskolans pedagogiska uppdrag och förskolan fick mål att sträva 

mot. Målen skulle ange inriktningen för verksamheten och var inte specificerade utan 

övergripande formulerade. Till exempel de två målen för matematik var formulerade 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och 

använda matematik i meningsfulla sammanhang” samt ”Förskolan skall sträva efter att 

varje barn utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, 

mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” 

(Utbildningsdepartementet, 98:13). 

 

Läroplanen reviderades 2010 i syfte att stärka förskolans pedagogiska uppdrag i 

enlighet med den nya Skollagen (SFS 2010:800) som började gälla 1 juli 2011. Syftet 

med revideringen lyfts i motivtexten Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan  

 
Förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära har inte 

utnyttjats fullt ut. Förskolan bör i högre utsträckning ge tidig pedagogisk 

stimulans för barns språkliga och matematiska utveckling, utifrån det 

enskilda barnets erfarenheter, intressen, behov och förutsättningar. Ett 

förstärkt pedagogiskt arbete kan också förbereda barn för deras framtida 

skolgång och livslånga lärande. (Utbildningsdepartementet, 2010:4) 

 

Förskolans roll och betydelse som första delen i utbildningsväsendet betonas i denna 

skrivning och riktar fokus mot ett förstärkt pedagogiskt uppdrag som utgår från barnen. 

I den reviderade läroplanen Lpfö98/10 förtydligades även strävansmålen gällande språk, 

matematik, naturvetenskap och teknik. Målen konkretiserades och kompletterades med 

mer detaljerade formuleringar. De två matematikmålen i Lpfö 98 utökades till fyra mål i 

den reviderade läroplanen. Dessa kommer att behandlas mer ingående längre fram. 

 

I Skollagens andra paragraf (SFS 2010:800) formuleras syftet med utbildningen i 

förskolan, 

2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och 

förbereda barnen för fortsatt utbildning. 
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I och med den nya skollagen och den reviderade läroplanen vilka tillsammans 

förtydligar och stärker förskolans pedagogiska uppdrag, framträder två aspekter som 

styrker denna studies relevans. Det ena aspekten är förskolans uppdrag att stimulera 

barns utveckling och lärande, den andra aspekten är uppfattningen att förskolan inte 

fullt ut stimulerat barns naturliga lust att lära (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Studiens ambition att öka förståelsen för de matematiska erfarenheter och det 

matematiska meningsskapande som möjliggörs genom de yngre barnens deltagande i fri 

lek kan därför ses som betydelsefull för utvecklandet av förskolans pedagogiska arbete i 

enlighet med gällande styrdokument. 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) anges att det är huvudmannens ansvar att utbildningen 

genomförs i enlighet med gällande styrdokument. Vidare anges att det är förskolechefen 

som beslutar och ansvarar för sin enhets organisation utifrån dess förutsättningar och 

behov. Då förskolans verksamhet ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och 

behov kan inte verksamheten utformas på samma sätt överallt (Skolverket, 2010). 

Förskolans verksamhet kan och ska därför organiseras på olika sätt, utifrån de behov 

och förutsättningar som råder. Vanliga gruppindelningar är 1–5 eller 1–3 och 3–5. Det 

finns även förskolor som har åldershomogena grupper och förskolor med utökade 

grupper där pedagoger arbetar i storarbetslag (Pramling Samuelsson, Williams & 

Sheridan, 2015). I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare samt personal med annan 

utbildning och erfarenhet i arbetslag. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar att stödja 

och utmana barns utveckling och lärande (Skolverket, 2016) men det är legitimerade 

förskollärare som ska ansvara för undervisningen (SFS 2010:800).   

 
 Förskolan Lyckan 

I detta stycke beskrivs denna studies förskola, förskolan Lyckan och hur de har 

organiserat sin verksamhet. Beskrivningen ger en förförståelse inför resultatdelen och 

de videoobservationer som presenteras där. En fyllig och rik beskrivning av 

undersökningens kontext har även betydelse för studiens överförbarhet som diskuteras 

vidare i metodavsnittet. 

 

Förskolan Lyckan är en kommunal förskola i en mellanstor stad i södra Sverige som 

tillhör en enhet med totalt tre förskolor. Lyckan är belägen i ett villaområde i de 

nordvästra delarna av staden och barnen kommer till största del från detta 

upptagningsområde. Det finns dock några barn som bor i andra delar av staden. 

Upptagningsområdet är förhållandevis homogent gällande etnicitet och 

socioekonomiska faktorer. Det finns få barn med annat modersmål än svenska. Lyckan 

består av två delar, en för de äldre barnen, Hagen och en för de yngre barnen, Ängen. 

Vidare är varje del uppdelad i två sidor. Ängen består av de två sidorna Fjärilen och 

Humlan. De har ett nära samarbete och pedagogerna arbetar i ett utvidgat arbetslag och 

således kan Fjärilen och Humlan inte ses som två separata avdelningar. På Ängen är 35 

barn i ålder 1 - 3:4 år inskrivna. De är fördelade mellan Fjärilen och Humlan och har 

sina klädfack, äter och sover på den sida de tillhör men de använder lokalerna 

gemensamt. 

 

Förskolan öppnar gemensamt inne på Fjärilen kl. 06:00. Strax efter kl. 07:00 går Hagen 

över till sig. Fram till 08:00, då frukost serveras leker barnen fritt efter eget intresse. 

Lekar utvecklas och förändras i takt med att fler barn och pedagoger kommer till 

förskolan. Efter frukost uppstår en mellanrumstid fram till kl. 09:00 då de planerade 

aktiviteterna startar. Måndagar är oftast utedagar och då startar påklädning direkt efter 

frukost. Tre dagar i veckan har Ängen tvärgrupper efter ålder 1–2, 2–3, 3–3.5 där man 
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arbetar med ett tema som är gemensamt för hela enheten. Efter grupperna är det 

utevistelse fram till lunch kl. 11:30. Efter lunchen är det vila. Några barn sover och de 

vakna barnen har vaken-vila på Humlan. Efter att pedagogen läst en bok är det fri lek 

fram till mellanmål kl. 14:15. I den fria leken är det barnens intresse och behov som styr 

och pedagogerna är medupptäckare, de följer, hjälper och stöttar. I vilken omfattning 

detta sker är utifrån situationen och hur de tolkas av pedagogen. Ibland tar pedagogen 

en mer observerande roll, andra gånger en mer aktiv utmanande roll menar 

utveckligsledaren. 

 

I Ängens utvidgade arbetslag är bemanningen 6 heltidstjänster i grunden. Vid 

undersökningstillfället var man dock 7 pedagoger fördelat på 6,25 (5, 100 %, 1, 75 % 

och 1, 50 %) tjänster. 5 förskollärare, 1 barnskötare och en tillfälligt insatt pedagog med 

annan gymnasieutbildning. En av pedagogerna är utvecklingsledare och har avsatt tid 

utanför barngrupp för detta arbete. Pedagogerna roterar mellan de båda sidorna vilket 

ökar flexibiliteten och bidrar till att alla barn och vuxna känner varandra väl. Förskolan 

arbetar med kartläggning av matematikkunskaper utifrån ett eget material som i stort 

bygger på MIO: matematiken, individen, omgivningen (Davidsen, 2012) analysen 

används för att utveckla arbetet med matematik på gruppnivå. Arbetet med 

kartläggningen bidrar enligt utvecklingsledaren till den matematiska medvetenheten i 

hela huset och påverkar både materialval och inköp samt pedagogernas användning av 

matematiska begrepp.  

 

Fjärilen och Humlan har något skilda planlösningar, vilket gör att deras lärmiljöer är 

utformade på olika sätt. Gemensamt för både Fjärilen och Humlan är att man via den 

gemensamma korridoren kommer in i en tambur med klädfack. Fjärilens tambur är 

något större än Humlans och har även toaletter och skötrum direkt angränsande. 

Humlans toaletter och skötrum är inne på avdelningen. Från tamburerna kommer man 

via en dörr in i lekrummen vilka uppfattas som avdelningarnas nav. Det är också från 

dessa lekrum övervägande del av videoobservationerna är genomförda. Därför kommer 

endast de båda lekrummen att presenteras mer ingående. Från lekrummen når man de 

övriga rummen och det är här de största skillnaderna mellan sidorna framträder.  

 

Fjärilens lekrum är ett rymligt rum i vinkel med två matbord, varav det ena matbordet är 

placerat i vinkeln. En soffa, en större hylla med material samt en större rund matta som 

är placerad på den öppna ytan i mitten. Det finns även en bilmatta och en hylla för bilar 

vilket skapar en avgränsad lärmiljö, ett rum i rummet. Längst ner i rummet finns en 

ställning/rumsavdelare med utklädningskläder, ett lågt plastbord med bänkar samt ett 

litet kök.  

 

Humlans lekrum är betydlig mindre och avlångt. Direkt när man kommer in genom 

dörren från tamburen står ett av matborden. Efter bordet står en lägre hylla med material 

som även fungerar som rumsavdelare. En fyrkantig matta är placerad vid hyllan och en 

soffa står på motsatt sida. På högra väggen sitter väggskåp med material och under 

vägghyllan står en bondgård på ett litet bord samt en duplosoft klossvagn.  

 

Både Fjärilen och Humlan hade vid undersökningstillfället nyligen möblerats om, 

Vilket gjorde att alla miljöer inte var helt färdigställda. Nytt material hade presenterats 

under de senaste veckorna och pedagogerna menade att barnen var inne i en period där 

de utforskade det nya materialet.  

 



  
 

6 

2.2 Läroplan för förskolan Lpfö98/10 

Oavsett var eller på vilket sätt verksamheten utformas ska den utgå från Läroplan för 

förskolan Lpfö98/10 (Skolverket, 2010). Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barns utveckling och lärande. ”Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras 

ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som 

vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt” (a.a.:9). Centralt är 

att barns nyfikenhet ska uppmuntras och att barn ska få stöd att utveckla tillit till sin 

egen förmåga att leka och lära. Förskolans miljö ska inspirera barn att utforska sin 

omvärld och barn ska få utrymme för sin fantasi och kreativitet i egna aktiviteter både 

ute och inne. Förskolans verksamhet ska ta sin utgångspunkt i barnets erfarenheter och 

intressen och bidra till att barn utvecklar förståelsen för sin omvärld. ”Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten” 

(a.a:11). I förskolans verksamhet ska leken användas på ett medvetet sätt för att främja 

varje barns utveckling och lärande då det är ”I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” (a.a.:8). I läroplanen lyfts även 

betydelsen av samspel både mellan barnen i barngruppen, ”Barngruppen ska ses som en 

viktig och aktiv del i utveckling och lärande”, och med pedagogerna, ”Barnen ska få 

stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter” (a.a.:11). 

 

Läroplanen skriver fram ett aktivt barn som ska erbjudas en verksamhet som utmanar 

och stöttar barns lärande i samspel med andra, vuxna och sin omgivning. Det 

förtydligade och förstärkta pedagogiska uppdraget utifrån revideringen av Läroplan för 

förskolan Lpfö98/10 innebär att förskolan i högre grad ska stimulera barns matematiska 

utveckling utifrån barnens intresse och erfarenheter (Utbildningsdepartementet 2010). 

Matematik är ett av samhällets viktigaste hjälpmedel och idag ställs det högre krav på 

matematisk förståelse och färdigheter i vardagslivet. Förskolans verksamhet ska ”bidra 

till att utveckla barns förmåga att undersöka problem och matematiska begrepp samt 

resonera och kommunicera idéer och tankegångar med olika uttrycksformer”(a.a.:11). 

Vidare lyfts betydelsen av att utgå ifrån lek, samspel och barnets egna erfarenheter i 

arbetet med matematik i förskolan (a.a.). 

 

I förskolans läroplan finns fyra strävansmål specifikt riktade mot matematik. Förskolans 

arbete med matematik ska sträva mot att barn a) utvecklar förståelse för rum, form, läge 

och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 

samt för mätning, tid och förändring, b) ha möjlighet att utveckla sin förmåga att 

använda matematik för att undersöka egna och andras problemställningar och c) ges 

möjlighet att prova och reflektera kring egna och andras lösningar. Vidare ska barn ges 

möjlighet att använda, uttrycka, undersöka matematiska begrepp samt samband mellan 

dessa begrepp. Barn ska även ges möjlighet att utveckla sin förmåga att följa och föra 

matematiska resonemang (Skolverket, 2010). Förskolans strävans mål för matematik 

har således både utökats i antal och blivit mer specifika i sina formuleringar, vilket 

synliggör den ambitionshöjning och det förstärka pedagogiska uppdraget som var syftet 

med läroplanens revidering. 

 

Matematiken ska inte särskiljas eller isoleras utan vara en del av förskolans pedagogiska 

verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). Det synliggörs i följande citat som även 

belyser vikten av att varje barn ska känna tilltro till sin förmåga.  
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Matematiken ska kopplas till förskolans arbete inom andra områden, som 

språk, naturvetenskap, estetisk verksamhet och teknik. Varje barn ska få 

möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga efter egna förutsättningar, 

uppleva tillfredsställelse över framsteg samt känna tilltro till sin egen 

förmåga och därmed kunna lära och använda matematik såväl i vardag som 

i framtida sammanhang. (a.a.:11) 

 

Förskolans arbete med matematik är således betydelsefullt för barnets fortsatta 

matematiska utveckling. Matematik i förskolans läroplan utgår från Bishops sex 

matematiska aktiviteter, Räkna, Lokalisera, Mäta, Konstruera, Leka och Förklara. 

Genom dessa aktiviteter kan matematiken i förskolan utforskas i skilda sammanhang 

och situationer. De visar även på olika situationer då barn och vuxna kan ha konkret 

användning för matematik (Utbildningsdepartementet, 2010). Dessa beskrivs vidare i 

studiens teoriavsnitt. 

 

2.3 Tidigare forskning 

I detta stycke presenteras ett urval av tidigare forskning gällande barns deltagande i 

matematiska sammanhang i förskolans praktik, lek och kommunikation. 

 

I ett sociokulturellt perspektiv ska matematik förstås som ett kulturellt redskap utvecklat 

av människan i ett bestämt syfte för att förstå, beskriva, orda, kategorisera och förenkla 

sin omvärld. ”Med en vidare social syn, kan matematik därmed ses som nära knuten till 

social mänsklig verksamhet och kultur. […] Det öppnar för ett möjligt synsätt att barn 

redan i förskolan, kan tillägna sig en matematisk förståelse och utveckling” (Lundström, 

2015:15). Barns lärande av matematik börjar långt innan de börjar skolan (Vygotskij, 

1978). Barn har erfarenhet av att addera och subtrahera, de har dividerat och bestämt 

storlek och så vidare. Detta visar enligt Vygotskij att barn har sin egen 

förskolematematik, han uttrycker, ”Consequently, children have their own preschool 

arithmetic, which only myopic psychologists could ignore” (a.a.:84). Genom deltagande 

i förskolans praktik ges barn möjlighet till att utforska matematiska begrepp och 

använda matematik som ett redskap (Bäckman, 2015). 

 

Matematik är ett socialt konstruerat kunskapsområde och erfarenheter från matematiska 

sammanhang är betydelsefulla för de yngre barnens vidare matematiska 

meningsskapande (Tudge & Doucet 2004, Emanuelsson, 2007, Smidt, 2010). I arbetet 

med de yngsta barnen är det därför centralt att skapa förutsättningar för barns 

deltagande i olika situationer och aktiviteter där barn kan skapa erfarenheter i ett 

matematiskt sammanhang (Björklund, 2008, 2010a, Smidt, 2010, Reikerås et al, 2012). 

Reis (2011) menar att de yngsta barnens deltagande i ett matematisk sammanhang utgår 

från deras egna handlingar vilka är grundläggande för utvecklandet av matematiska 

förmågor. ”Barns handlingar är inte slumpmässiga utan syfte eller mål” (a.a.:185). Barn 

är genom sina målinriktade handlingar delaktiga i både sitt eget och andras lärande 

(a.a.). I utforskande lek ges barn möjlighet att urskilja ett matematiskt innehåll. Barn 

kan genom sitt agerande i lek och aktiviteter visa på att de urskiljer ett matematiskt 

innehåll, trots att det är själva aktiviteten i sig som barnet riktar sitt intresse mot. 

Avsikten i barnets lek behöver alltså inte handla om matematik för att det ska ges 

möjlighet att erfara matematik. Barn kan genom deltagande visa på förståelse fast de 

inte uttrycker sig verbalt. De iakttar andra barn och deltar sedan utifrån egna 

förutsättningar (Bäckman, 2015). 

 

Leken är viktig för barns lärprocesser vilket även framhålls i förskolans läroplan. I 

förskolans praktik har lek setts som en viktig del av barns liv och har därför tidigare 
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skyddats från lärande för att få vara fri och glädjefylld. Pedagoger har följaktligen 

förväntats att stödja men inte störa barns lek. Detta förhållningssätt ledde till att lärande 

planerades och organiserades av läraren i särskilda aktiviteter. Synen på lek och lärande 

har börjat ändras och ses nu som två sammanhängande delar som är nära sammanflätade 

i barnets strävan att förstå sin omvärld (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). I 

barns låtsaslek är matematik del av många leksituationer och barns deltagande i fri lek 

stimulerar barns matematiska förståelse. Lärare kan stötta barnens lärande i den fria 

leken utan att störa eller ta över genom att skapa matematiskt rika miljöer, aktiviteter 

som är meningsfulla samt med hjälp av dialog stödja och utmana barnens tänkande. 

(Worthington och van Oers, 2016). Även Sumpter och Hedefalk (2015) fann att lärande 

kan möjliggöras i fri lek, lärande förutsätter inte en organiserad aktivitet eller en lärare. 

Deras resultat visar att barn genom att använda till exempel konkret material driver det 

matematiska resonemanget framåt, vilket visar på barns förmåga att gemensamt skapa 

kunskap genom att vara medlärare/medlärande (a.a.). Reis (2011) lyfter att det material 

som görs tillgängligt för barnen bör vara varierat och det är betydelsefullt att pedagoger 

är medvetna om och diskuterar materialens matematiska syfte. 

 

I förskolans verksamhet ges möjlighet för barn att i lek och aktiviteter uttrycka 

matematiska erfarenheter. Lärare kan stimulera barn att kommunicera matematik i 

meningsfulla sammanhang till exempel genom att tillhandahålla material och skapa 

situationer som utmanar barns matematiska tänkande. Förskolans kontext bidrar till 

barns matematiska kommunikation och därmed till barnens matematiska utveckling 

(Lundström, 2015). I meningsskapande är verbala uttryck bara en del av barns 

kommunikation. Barns handlingar och kroppsliga uttryck är väl så viktiga. Barn väljer 

den kommunikationsform som är mest effektiv i situationen, för att det ska vara 

meningsfullt för barnen att verbalisera måste det uppfattas som nödvändigt (Flottorp, 

2010).  
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3 Teoretiskt perspektiv 
Här presenteras studiens teoretiska utgångpunkter och teoretiska ramverk. Studien tar 

sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande samt Bishops 

sex matematiska aktiviteter som Utbildningsdepartementet (2010) skriver fram. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av studiens teoretiska ramverk. 

 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande 

Lärande är enligt Vygotskij (1978) oundvikligt för den mänskliga utvecklingen och 

utveckling och lärande hänger nära samman redan från allra första dagen av vårt liv. 

Dock menar han att utvecklingsprocessen inte sammanfaller med lärande utan att 

utvecklingsprocessen släpar efter inlärningsprocessen. Lärande är därför en 

förutsättning för utveckling. Vygotskij betonar även lärandets sociala natur och menar 

att barn växer in i sin sociala omgivnings intellektuella liv. Varje del av barnets 

utveckling visar sig två gånger menar han, först tillsammans med andra och sedan inne i 

barnet självt. Följande citat belyser både samspelets betydelse för lärande och tanken att 

lärandet först sker mellan människor och sedan individuellt. 

 
We propose that an essential feature of learning is that it creates the zone of 

proximal development that is learning awakens a variety of internal 

developmental processes that are able to operate only when the child is 

interacting with people in his environment and in cooperation with his 

peers. Once these processes are internalized, they become part of the 

child´s independent developmental achievements. (1978:90) 

 

Detta relaterar även till den proximala utvecklingszonen som Vygotskij i ovanstående 

citat lyfter som en betydelsefull del av lärandet. Den proximala utvecklingszonen ska 

förstås som avståndet mellan barnets faktiska utvecklingsnivå, det vill säga vad barnet 

kan göra själv och den potentiella utvecklingsnivån, det vill säga vad barnet kan göra 

tillsammans med en vuxen eller mer kunnig kamrat (a.a.). Imitation blir på så sätt en del 

av lärandet, Vygotskij lyfter hur barn kan imitera handlingar som går utanför deras egna 

förmågor ”using imitation, children are capable of doing much more in collective 

activity or under the guidance of adults (1978:88). Vygotskij framhåller dock att det inte 

betyder att barn kan imitera vad eller hur mycket som helst, ”för att kunna imitera måste 

jag äga en möjlighet att förflytta mig från det jag kan till det jag inte kan” (1999:330). 

Förmågan att imitera relateras således till barnets proximala utvecklingszon. 

 

Vygotskij (1978) använder sig av begreppet internalisera för att beskriva hur människan 

tar till sig samhällets erfarenheter och hur dessa slutligen blir en del av henne medan 

Säljö (2013, 2014) använder begreppet appropriering för att beskriva dessa processer. 

Appropriering betyder att människan lär sig använda (behärska) olika kulturella redskap 

men är även en beskrivning av hur man tillgodogör sig eller tar till sig samhällets 

kunskaper och färdigheter. Appropriering ska inte ses som något avslutat utan som en 

gradvis pågående process i vilken man successivt skaffar sig större erfarenheter att 

använda olika kulturella redskap.  

 

Med hjälp av de kulturella redskap som erbjuds tar vi oss an och samspelar med vår 

omvärld. Vi handlar och upplever världen med hjälp av dessa kulturella redskap, de 

medierar världen för oss. Människans kunskaper och färdigheter är oskiljaktiga från 

hennes användande av kulturella redskap, lärande är därför nära knutet till användandet 

av medierande redskap (Säljö, 2013). Kulturella redskap ärvs och utvecklas av varje 

generation människor som använder dem. Samtidigt som människan utvecklas genom 
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användande av dessa kulturella redskap så bidrar de till dess omvandling (Rogoff, 

2003). Samtidigt är kulturella redskap i sig verkningslösa, de kan enbart påverka när de 

används av någon (Wertsch, 1998). På samma sätt framhåller Björklund (2014) att inga 

föremål är pedagogiska i sig utan blir pedagogiska i användandet. 

 

Fysiska redskap är skapade av människan för ett särskilt syfte medan språkliga redskap 

är av intellektuell karaktär. Språket som av Vygotskij benämns ”redskapens redskap” är 

centralt i ett sociokulturellt perspektiv då det är med hjälp av språket människan 

kommunicerar, utvecklar och formulerar kunskaper och erfarenheter. Med språkets 

hjälp kan människan låna kunskap av andra (Säljö, 2013).”Språkets primära funktion är 

den kommunikativa funktionen. Språket är framför allt ett medel för social samvaro, ett 

medel för utsagor och förståelse” (Vygotskij, 1999:38). Språk och tänkande utvecklas 

enligt Vygotskij utifrån två skilda utvecklingslinjer, vid ca två års ålder korsar dessa 

utvecklingslinjer varandra ”för att sedan löpa samman och ge upphov till en helt ny 

form av beteende, som är mycket typiskt för människan” (a.a.:147). Det är i denna 

brytpunkt som ”språket blir intellektuellt och tänkandet blir språkligt” (a.a.:148). Detta 

kännetecknas av att barnet aktivt utvidgar sitt ordförråd och att det på så sätt uppstår en 

snabb ökning av barnets ordförråd (a.a.). Egocentriskt språk enligt Vygotskij är barnets 

försök att ”med ord begripa situationen, finna en utväg och planera vidare handling 

[…]” (a.a.:78). Det egocentriska språket har enligt Vygotskij ett direkt samband med det 

inre språkets utveckling och kan därför ses som ett verktyg för barnets realistiska 

tänkande.  

 

Vygotskij (1999) skiljer mellan vardagliga och vetenskapliga begrepp. Vardagliga 

begrepp växer fram genom barnets kontakt med föremål medan de vetenskapliga 

begreppen växer fram genom ”ett förmedlat förhållande till begreppet” (a.a.:348) 

Vygotskij beskriver det som att de vardagliga begreppen går från ting till begrepp och 

de vetenskapliga således från begrepp till ting. Dessa begrepp utvecklas längs två linjer 

som går i motsatt riktning, de vardagliga begreppen utvecklas nerifrån och upp och de 

vetenskapliga uppifrån och ner genom de vardagliga begreppen. Vygotskij framhåller 

att de vardagliga begreppen måste ha nått en viss nivå innan det är möjligt för barnet att 

tillägna sig ett vetenskapligt begrepp. ”Barnet måste i de spontana begreppen komma 

fram till den tröskel där medvetandegörandet överhuvudtaget är möjligt (a.a.:349). 

 

Människan har en särskild förmåga att samspela med sin omvärld, utveckling och 

lärande bör därför ses i relation till hur människan samspelar med omgivningen och de 

resurser som erbjuds där. Då vi som människor är en del av olika sociala praktiker där 

vi lär oss agera, kommunicera och vara, kan lärande ses som konsekvenser av 

deltagande i aktiviteter i skilda miljöer. Människan kan därför ses som en varelse i 

ständig tillblivelse genom sitt deltagande i dessa skilda sociala praktiker (Säljö, 2013). 

Detta lyfter även Rogoff (2003) som menar att människan utvecklas i en process av 

förändrat deltagande i kulturellt förankrade aktiviteter i sin omgivning. På liknande sätt 

beskriver van Oers (2010) hur yngre barns matematiska tänkande uppstår i en kulturellt 

guidad process där matematiskt meningsskapande kan kopplas till barns spontana 

aktiviteter. Dessa aktiviteter kan sedan vidareutvecklas i samspel med andra i för barnet 

meningsfulla sammanhang.  

 

I ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande påverkar omgivningen vad 

som är möjligt att lära. I stor utsträckning bestäms barns deltagande av de villkor som 

miljön skapar för deras aktiviteter (Vygotskij, 1978). Genom att se lärandet som situerat 

fokuserar man inte på individen utan på aktiviteter och hur människor agerar och skapar 
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mening i dessa olika praktiker. Skolan är en social kommunikativ praktik där barnet 

erbjuds utvecklingsmöjligheter och får tillgång till samhällets kulturella redskap och har 

därför en stor betydelse för barns sociala och kognitiva utveckling i vårt samhälle 

(Säljö, 2014). Rogoff (2003) framhåller att det är omgivningen, de vuxna och barnens 

egna val som tillsammans avgör i vilka situationer barn befinner sig i och vilka 

lärandemöjligheter som uppstår.  

 

Yngre barns tidiga utveckling drivs till stor del av ett behov att bemästra sin omvärld, 

vilket är generellt för alla människor. Med alla sina sinnen och genom sina handlingar 

utforskar de yngre barnen sin omgivning för att skapa förståelse och för att lära. 

Utforskandet blir därför centralt för de yngre barnens lärande (Lindahl, 1996).  

 

3.2 Bishops sex matematiska aktiviteter 

Bishop (1988) skriver fram sex universella matematiska aktiviteter som han menar är 

nödvändiga för utvecklandet av matematisk kunskap. Aktiviteterna är Counting, 

Locating., Measuring, Designing, Playing, Explaining. Bishop menar att matematik som 

ett kulturellt redskap har växt fram ur användandet av dessa sex aktiviteter, vilket 

följande citat synliggör 

 
Mathematics, as cultural knowledge, derives from humans engaging in 

these six universal activities in a sustained, and conscious manner. The 

activities can either be performed in a mutually exclusive way or, perhaps 

more significantly by interacting together, as in 'playing with numbers' 

which is likely to have developed number patterns and magic squares, and 

which arguably contributed to the development of algebra. (Bishop 

1988:182–183) 

 

I motivtexten Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 

(Utbildningsdepartementet, 2010) är dessa översatta till Räkna, Lokalisera, Mäta, 

Konstruera, Leka och Förklara. Följande citat synliggör hur de sex matematiska 

aktiviteter skrivs fram i motivtexten. 

 
1. Räkna – Att systematiskt urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av 

föremål. Utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan 

olika tal för att ange ordning och antal. Skapa representationer av resultat av 

undersökningar. Erfara tal med konkret material, teckningar, bilder, diagram, 

ord och andra uttrycksformer samt utveckla symboliskt tänkande. 

2. Lokalisera – Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos 

rummet, inomhus, utomhus, i planerad miljö och natur. Orientera sig i 

relation till omgivningen. Utveckla sin kroppsuppfattning. Upptäcka och 

utforska egenskaper hos begrepp för position, orientering, riktning, vinkel, 

proportion och rörelse. Skapa representationer av sig själv och omgivningen 

med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer samt 

utveckla symboliskt tänkande 

3. Mäta – Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos 

föremål och fenomen, t.ex. storlek, temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, 

volym, hållfasthet och balans. Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta 

egenskaper samt se likheter och skillnader. Skapa representationer av 

egenskaper och jämförelser med konkret material, teckningar, bilder, ord och 

andra uttrycksformer. 

4. Konstruera – Sortera och karakterisera objekt med tanke på egenskaper 

som storlek, form, mönster och samband. Formge och konstruera former och 

objekt med olika material. Utforska egenskaper hos geometriska objekt som 

t.ex. cirklar, trianglar, och rektanglar. Representera konstruktioner med 

avbildningar, ord och andra uttrycksformer. Resonera kring egenskaper, 

perspektiv och proportioner. 
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5. Leka – Fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller 

mindre formaliserade regler. Leka tillsammans med barn och vuxna. 

Resonera kring förutsättningar, strategier, regler, undantag, chans, risk och 

gissningar. 

6. Förklara – Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras 

frågor genom att experimentera, testa, föreslå, förutsäga, reflektera, granska, 

generalisera, argumentera och dra slutsatser. Uppleva, uppmärksamma och 

resonera om orsak och verkan. Ge förklaringar med konkret material, 

teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer. (a.a.,2010:11) 

 

Dessa sex aktiviteter ligger till grund för och knyter an till samtliga matematikmål i 

förskolans reviderade läroplan. Genom dessa aktiviteter kan matematiken i förskolan 

utforskas i skilda sammanhang och situationer. De visar även på olika situationer då 

barn och vuxna kan ha konkret användning för matematik (Utbildningsdepartementet, 

2010). Bishops sex kategorier är användbara när man arbetar med förskolans 

matematik, aktiviteterna framträder i barns lekar då de finns i vår kulturella omgivning 

(Helenius, 2013). 

 

3.3 Studiens teoretiska ram 

Tillsammans bildar det sociokulturella perspektivet och Bishops sex matematiska 

aktiviteter studiens teoretiska ram. De är båda förankrade i förskolans läroplan vilket 

gör dem användbara i studier av förskolans praktik och förenliga med studiens syfte. De 

valda perspektiven ligger även till grund för studiens båda forskningsfrågor. Studiens 

teoretiska ram används även som utgångspunkt för analysarbetet och ska förstås som en 

dubbel lins där begrepp från det sociokulturella perspektivet är i förgrunden när de 

yngre barnens deltagande i matematiska sammanhang analyseras. Bishops matematiska 

aktiviteter är i förgrunden när de matematiska aktiviteter som barn skulle kunna ges 

möjlighet att skapa erfarenheter av analyseras. För denna studie innebär detta att ett 

analysschema (Bilaga 3) har sammanställts utifrån begrepp från det sociokulturella 

perspektivet samt att delar av motivtexten har omvandlats till en punktlista (Bilaga 4). 

Tillsammans utgör dessa båda dokument studiens analysverktyg. 
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4 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens valda forskningsmetod, den etnografiska ansatsen 

och de datainsamlingsmetoder som använts samt studiens genomförande. Vidare 

beskrivs bearbetningen och analys av datamaterialet, studiens tillförlitlighet samt de 

etiska ställningstaganden som gjorts. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

4.1 Forskningsmetod 

Valet av en kvalitativ forskningsmetod bygger på studiens strävan att identifiera och 

beskriva situationer och aktiviteter där de yngsta barnens deltagande i matematiska 

aktiviteter skulle kunna möjliggöras. Förenklat innebär kvalitativ forskning att beskriva 

verkligheten med ord i syfte att förstå (Fejes & Thornberg, 2009). Beskrivningarna 

utgår från begrepp, dels från det sociokulturella perspektivet, dels från Bishops sex 

matematiska aktiviteter. Dessa begrepp har beskrivits i det teoretiska perspektivet. Då 

det inte är i denna studies intresse att kvantifiera antalet möjligheter eller matematiska 

aktiviteter, är en kvantitativ metod inte förenlig med undersökningens syfte och 

forskningsfrågor. 

 

Etnografisk forskning även kallad fältforskning har visat sig vara framgångsrik för att 

utveckla förståelse för sociala och kulturella processer i pedagogiska sammanhang 

(Jeffrey & Troman, 2004). Etnografin kännetecknas av att forskaren spenderar (ofta 

lång) tid på fältet. Då forskare idag sällan har möjlighet att vara i fält under längre tid, 

föreslår Jeffrey och Troman (a.a.) användandet av olika tidsspann beroende på studiens 

syfte och utformning. A compressed time mode skulle då innebära en kort men intensiv 

etnografisk studie. På liknande sätt beskriver Bryman (2011) en mikro-etnografisk 

studie, där man fokuserar på vissa utvalda aspekter, vilket gör den rimlig att genomföra 

inom ramen för ett magisterarbete. En kort datainsamlingsperiod på fältet ställer 

särskilda krav på både genomförandets förberedelser och utförande. För detta arbete 

innebar detta att jag förberett mig väl inför datainsamlingen genom att vara väl påläst 

inom mina valda teoretiska perspektiv vilket möjliggjorde en tydlig avgränsning för vad 

som skulle fokuseras på under observationerna. Förberedande besök på deltagande 

förskola genomfördes där praktiska och etiska detaljer informerades. Dessa inledande 

besök gjorde att jag i viss mån var ett bekant ansikte vilket var viktigt då tiden var 

begränsad. Dessa förberedelser möjliggjorde att datainsamlingen kunde inledas 

omgående. 

 

Utifrån detta valde jag att genomföra en teoriinspirerad mikro-etnografisk studie av 

yngre barns deltagande i förskolans praktik. Teoriinspirationen kommer från det 

sociokulturella perspektivet på utveckling och lärande och medför att fokus riktas mot 

de situationer under fri lek i förskolans praktik, där de yngsta barnens deltagande i 

matematiska aktiviteter skulle kunna möjliggöras. 

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

I detta stycke presenteras studiens tre datainsamlingsmetoder videoobservation, 

fältanteckningar, samt informella samtal.  

 

Det är centralt att forskaren samlar så mycket relevant data som möjligt under sin tid på 

fältet (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009, Walford, 2009). Då fältforskningen 

kännetecknas av användandet av olika typer av data för att möjliggöra en utförlig 

beskrivning av det som studeras behövs tillgång till flera olika datainsamlingsmetoder 
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(Elvstrand et al, 2009). För att besvara studiens forskningsfrågor används 

videoobservationer, fältanteckningar samt informella samtal.  

 

I studier av yngre barns deltagande i förskolans praktik behövs en metod som kan fånga 

det barnen riktar sitt intresse mot (Pramling Samuelsson, & Lindahl, 1999). Utifrån 

denna studies forskningsfrågor är videoobservationer därför en lämplig 

datainsamlingsmetod. En videokamera kan fånga mer än vad en observatör kan med 

hjälp av anteckningar (a.a.). Med videoobservationer fångas barnens görande och 

aktiviteter i deras naturliga miljö (Björklund, 2010b). Videokameran fångar inte bara 

barnens aktiviteter utan även den kontext barnet befinner sig i. Miljö och material 

framträder liksom barnets agerande, kommunikation och interaktion. 

Videoobservationer ger även möjlighet att återvända till de observerade situationerna 

om och om igen vilket ger stöd i analysarbetet (Pramling Samuelsson, & Lindahl, 

1999).  

 

Fältanteckningar från observationer är en central del av det etnografiska datamaterialet 

(Jeffrey & Troman, 2004) då tid för samtal kan vara begränsad då deltagarna är fullt 

uppe i sina dagliga rutiner. Fältanteckningar utgör själva grunden för den etnografiska 

forskningen (Walford, 2009). Fältanteckningar bör vara tämligen detaljerade skildringar 

av vad som händer och görs, de kan även innefatta forskarens egna reflektioner menar 

Bryman (2011). I en jämförelse av olika förhållningssätt till fältanteckningar konstaterar 

Walford (a.a.) att det saknas ett gemensamt språkbruk för att beskriva vad som 

egentligen sker ute på fältet. Ett gemensamt drag var att fältanteckningar skrevs i ett 

block av någon form och att situationen avgör hur mycket som antecknas. Beroende på 

anteckningarnas art, kan fältanteckningar behöva utvidgas i efterhand, dessa ”extended 

notes” blir betydelsefulla då minnet har begränsningar och korta anteckningar snabbt 

förlorar sin betydelse (a.a.). I denna undersökning valde jag att göra korta 

fältanteckningar i ett block som sedan utvidgades i en loggbok efter varje 

datainsamlingstillfälle för att få ett så tillförlitligt och fylligt material som möjligt. 

Fältanteckningar användes till största del för att samla relevant information om 

förskolan, dess miljö, rutiner och pedagogiska verksamhet.  

 

Informella samtal användes för att få en djupare förståelse för den studerade 

verksamheten och de val som pedagogerna gjorde i det dagliga arbetet. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att i studier av beteende och interaktion kommer 

observationer och informella samtal generera mer giltig information än intervjufrågor. I 

detta arbete handlade de informella samtalen om miljöns utformning, förskolans 

dagsrutiner och pedagogernas uppfattningar kring didaktiska val i vardagen. 

 

4.3 Genomförande  

I detta avsnitt beskrivs genomförandet av undersökningen. Inledningsvis presenteras 

urvalsförfarande och datainsamlingens genomförande. Därefter beskrivs bearbetningen 

och analys av studiens datamaterial.  

 
 Urval 

Valet av kommun kan beskrivas som ett målinriktat bekvämlighetsurval då målet var att 

utifrån praktiska förutsättningar välja en kommun som skulle maximera tiden på fältet. 

Detta var också ett av de kriterier som användes för valet av förskola. Ett annat 

kriterium för val av förskola var att det skulle finnas yngre barn på förskolan. Målet var 

att välja deltagare på ett strategiskt sätt så att deltagarna var relevanta för 

undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Inledningsvis besöktes 
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kommunens hemsida för att få tillgång till kontaktuppgifter till de olika förskolorna. 

Förskolechefen på den förskola som först matchade kriterierna kontaktades per telefon. 

Jag beskrev mitt ärende och fick omgående positiv respons varpå ett första möte 

bokades in. Vid detta första möte bekräftades att förskolechefen fått klartecken från 

Förskolan Lyckan (fingerat namn) och det bestämdes att undersökningen skulle 

genomföras där under en vecka våren 2016.  

 
 Insamling av data  

När klartecken kom från förskolechefen kontaktades utvecklingsledaren på Ängen som 

fick mer ingående information om undersökningen. Det avtalades även en tid för ett 

inledande besök på avdelningen. Vid detta första besök överlämnades 

samtyckesblanketterna (Bilaga 1 och 2) till pedagogerna för distribution till 

vårdnadshavare och samtliga berörda pedagoger. Pedagogerna fick även möjlighet att 

ställa frågor om undersökningen. Förskolan kontaktades per telefon igen efter en och en 

halv vecka för att avtala en tid för ett nytt besök veckan innan själva undersökningens 

start. Under detta besök diskuterades samtyckesblanketterna samt några praktiska 

förutsättningar. Bland annat diskuterades tider för datainsamlingen, förväntningar samt 

några etiska aspekter som var viktiga att belysa. Det gällde särskilt rollen som 

observatör, där jag framhöll mig som en passivt filmande. Samtidigt betonades att vid 

fara för barnen eller om situationen krävde ett vuxet ingripande, så skulle jag 

naturligtvis agera. Pedagogernas insats diskuterades och där framhölls att de skulle 

agera som vanligt, inte vara rädda för att störa filmningen eller på annat sätt vara 

avvaktande i sitt arbete med barnen. 

 

Datainsamlingen påbörjades måndagsmorgon och fortlöpte sedan under veckan med 

cirka fyra till fem timmars närvaro på olika tider under förskolans öppethållande. Då 

inga yngre barn kom tidigare än kl. 07:00 eller gick hem efter kl. 17:00 fick de tiderna 

utgöra ramen för undersökningen. Sammantaget samlades data in under 25 timmar 

fördelat på dessa fem dagar och genererade 44 videoobservationer totalt cirka 170 min 

videoinspelning, fältanteckningar samt utvidgade fältanteckningar och reflektioner i en 

loggbok.  

 

De observationsverktyg som användes var skrivblock och penna för fältanteckningar 

samt en surfplatta då det möjliggör för både fotografering och filmning utan att byta 

tekniskt verktyg. Fältanteckningar och informella samtal användes för att skapa en så 

heltäckande bild av sammanhanget, förskolans verksamhet som möjligt. 

Videoobservationer användes för att fånga barnens spontana aktiviteter.  

 

Inledningsvis bekantade jag mig med lokalerna, fotograferade de olika miljöerna och 

det material som fanns tillgängligt. Olika filmningsvinklar testades och platser där jag 

kunde stå och filma utan att störa för mycket undersöktes. Fältanteckningar 

kompletterade fotografierna av miljö och material. Informella samtal om verksamhetens 

förutsättningar genomfördes och jag började med några videoobservationer för att testa 

tekniken. Då flera samtycken saknades och några få barn avböjt att delta i 

undersökningen krävdes inledningsvis att videofilmandet genomfördes med stor 

försiktighet och etisk medvetenhet. Kom ett barn som saknade samtycke avbröts 

filmandet, om barn enbart passerade så riktades kameran mot taket tills de passerat. 

Efterhand som samtyckesblanketterna kom in, kunde videoobservationerna genomföras 

som planerat.  
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Min roll som observatör kan beskrivas som växlande. Vid några tillfällen var jag mer 

delaktig men mestadels filmade jag sittande på golvet, på en stol eller stående i ett hörn. 

Jag lät barnen ta kontakt med mig, svarade på frågor och samspelade vid några tillfällen. 

Jag ingrep även i några situationer när ett vuxeningripande krävdes. Däremot lekte jag 

inte med barnen eller startade några aktiviteter. Jag växlade således mellan att vara en 

aktiv och en passiv observatör (Bryman, 2011).  

 

Videoobservationer genomfördes både på Fjärilen och på Humlan. Då mitt fokus i 

denna studie riktas mot situationer och aktiviteter där de yngsta barnen deltagande i 

matematiska aktiviteter skulle kunna möjliggöras, har övervägande delen av 

observationerna genomförts under den fria leken, utevistelsen samt under den 

mellanrumstid som uppstår mellan rutinsituationer till exempel mellan måltider och fri 

lek eller mellan gruppverksamheten och utevistelsen. Materialet består både av 

naturalistiska och informella situationer.  

 
 Bearbetning av datamaterialet 

I denna studie analyserades det insamlade datamaterialet i förhållande till studiens 

teoretiska ram med hjälp av studiens analysverktyg (Bilaga 3 och 4). Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande riktas fokus mot de yngre barnens 

möjligheter till deltagande i ett matematiskt sammanhang i samspel med andra, med 

kulturella redskap och med miljön. Begreppen samspel, imitation, kommunikation och 

interaktion, kulturella redskap och kontext, används för analys av studiens första 

forskningsfråga: I vilka situationer under fri lek skulle de yngre barnen kunna ges 

möjlighet till deltagande i ett matematiskt sammanhang? Bishops sex matematiska 

aktiviteter så som de tolkas och beskrivs av Utbildningsdepartementet, (2010) utgör 

grunden för analys av studiens andra forskningsfråga: Vilka matematiska aktiviteter är 

det barn skulle kunna ges möjlighet att skapa erfarenheter av under deltagandet i den 

fria leken? Analysarbetet genomfördes i flera steg, där ambitionen var att i varje 

tolkning komma djupare för att kunna beskriva det som sker. Inspirationen har kommit 

från Fangen (i Elvstrand et al, 2009) som menar att analysen framträder ur ett 

tolkningsarbete i tre grader. Först på fältet sedan i en växelverkan mellan vardagliga och 

teoretiska tolkningar och avslutningsvis i ett sökande efter bakomliggande mönster.  

 

Varje eftermiddag bokfördes dagens videoobservationer då Aspers (2011) förespråkar 

att analysarbete sker parallellt med fältarbetet. Anteckningar fördes kring inspelningens 

längd och kort om vad som filmats. Inspelningar som blivit för korta, misslyckats eller 

innehöll skymtar av barn utan samtycke raderades. En loggbok användes för att föra 

”extended fieldnotes”, där utvidgades fältanteckningarna och blandades med mina 

intryck och inledande analys. 

 

 
Bild 1 Exempel på fältanteckning som senare utvidgades i loggboken 

 

Utdrag ur loggboken  

 
Upplever en skillnad på de två spåren, miljön inbjuder till olika utforskande 

och görande. Möblering och tillgänglighet samt materialet skiljer sig åt. 

Även pedagogernas förutsättningar utifrån miljön skiljer sig, på ena sidan 

upplever jag att de har större öppen yta och kan sitta mer med barnen på 

golvet. På andra sidan är känslan trängre men de har bondgården på ett litet 
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bord in mot en vägg, tre tillgängliga sidor gör att de kan växla perspektiv, 

gå från olika håll, samarbeta från gavelsidorna. Mycket aktivitet sker i det 

rummet. Det mer fyrkantiga samlingsrummet har inte varit ”öppet” idag på 

vaken vilan. 

 
 Analys av datamaterialet 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av den inledande analysen, därefter presenteras 

analysen av de yngre barnens deltagande i ett matematiskt sammanhang. Avslutningsvis 

presenteras en sammanställning av de matematiska aktiviteter som framträder i analysen 

utifrån punktlistan (Bilaga 4). 

 

En inledande analys genomfördes där de insamlade videoobservationerna gicks igenom 

två gånger och anteckningar fördes in i analysprotokollet (Bilaga 3). I denna inledande 

analys med syfte att identifiera situationer och aktiviteter antecknades i stora drag vad 

det var som hände, vad barnen gjorde, var de befann sig och med vem, samt vilken 

matematisk aktivitet som uppmärksammades. Videoobservationerna sorterades sedan 

utifrån aktivitet och enbart de observationerna av naturalistiska och informella 

situationer i fri lek valdes ut för fortsatt analys, vilket genererade 30 videoobservationer 

av fri lek inne och 5 videoobservationer av fri lek utomhus. Dessa 35 observationer 

analyserades igen denna gång med anteckningar i löpande text i syfte att kunna beskriva 

de aktiviteter och situationer där de yngsta barnens deltagande i matematiska aktiviteter 

möjliggjordes. Observationerna grupperades sedan i tre olika omgångar, utifrån 

samspelssituationen, utifrån det material som användes i aktiviteten och slutligen utifrån 

hur barns deltagande i situationen uppstod. Studiens andra forskningsfråga, 

analyserades med hjälp av punktlistan (Bilaga 4). När en matematisk aktivitet 

uppfattades antecknades detta och dessa anteckningar från analysprotokoll och löpande 

text samanställdes. Slutligen valdes fyra videoobservationer ut och transkriberades till 

text för en djupare analys. Djupanalysen genomfördes i flera steg, i förhållande till 

studiens teoretiska ram. I första steget identifierades samspelssituationen och det 

material som användes. Andra steget innebar en analys av de möjligheter för deltagande 

som framträdde i aktiviteten. Slutligen analyserades observationerna ännu en gång i 

förhållande till Bishops matematiska aktiviteter. Dessa djupanalyserade 

videoobservationer kommer att presenteras i studiens resultatdel.  

 
4.3.4.1 De yngre barnens deltagande i ett matematiskt sammanhang 

I analysen av studiens första forskningsfråga, framträdde att de yngsta barnens 

deltagande i ett matematiskt sammanhang möjliggjordes utifrån fyra olika 

samspelssituationer och genom användandet av två olika typer av kulturella redskap i 

förskolans praktik. Analysen visade även att deltagandet i situationer under fri lek 

uppstod på fyra skilda sätt.  

 
4.3.4.2 Samspelssituationer där deltagande i matematiska sammanhang möjliggjordes 

I analysen framträdde fyra olika samspelsmönster i de situationer under fri lek där de 

yngre barnen gavs möjlighet till deltagande i ett matematiskt sammanhang. 

  

 Deltagande i samspel med miljö/material, där barnet genom egen interaktion 

med kulturella redskap och miljön gavs möjlighet till deltagande i matematiska 

aktiviteter. 

 Deltagande i samspel med andra barn och miljö/material, där barnet genom 

interaktion med andra barn, kulturella redskap och miljön gavs möjlighet till 

deltagande i matematiska aktiviteter. 
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 Deltagande i samspel med en pedagog och miljö/material, där barnet genom 

interaktion med pedagog, kulturella redskap och miljön gavs möjlighet till 

deltagande i matematiska aktiviteter. 

 Deltagande i en samspelskontext med flera barn, pedagoger och miljö/material, 

där barn genom interaktion med andra barn, pedagoger, kulturella redskap och 

miljön gavs möjlighet till deltagande i matematiska aktiviteter. 

4.3.4.3 Förskolans material - kulturella redskap 

I analysen framträdde två skilda materialtyper som skapade möjligheter för deltagande i 

ett matematiskt sammanhang under den fria leken. De presenteras i tabell 1, materialet 

benämns här som Material med ett förtolkat matematiskt syfte och Material ej förtolkat 

matematiskt syfte. Material som finns tillgängligt för barnet i förskolans praktik ska i 

denna studie ses som fysiska kulturella redskap. Fysiska redskap är skapade av 

människan för ett särskilt syfte (Säljö2013). 

 
Tabell 1 Material skapade möjligheter för deltagande i ett matematiskt sammanhang i den fria leken 

 

 
* Lärplattan väljer jag att kategorisera som ett material utan förtolkat matematiskt syfte då det är ett 

verktyg vars skilda applikationer möjliggör för olika innehållsområden.  

 
4.3.4.4 Barns deltagande uppstår på fyra skilda sätt  

I analysen framträdde att de yngre barnens deltagande under fri lek uppstod på fyra 

skilda sätt.  

 

 Barn ber om/erbjuds material som ej var nåbart, till exempel matematikspelet, 

pussel eller sorteringsfigurer. 

 Barn väljer tillgängligt material utifrån eget intresse, till exempel när barnen 

leker med bondgården eller använder köksmaterial i dockvrån. 

 Ansluta till en pågående aktivitet, exempelvis när barn iakttar och deltar i andra 

barns aktivitet med matematikspelet. 

Material med ett förtolkat matematiskt 

syfte 

Material ej förtolkat matematiskt syfte 

Geomag magnetiskt och 

geometriskt byggmaterial 

Dockvrån och köks material 

exempelvis servis, frukter, lådor 

Matematikspel 

Colorama 

Ringar och ballonger 

Digitalt verktyg/lärplatta* 

Duplo soft ett stort byggmaterial Bondgården 

Sorteringsfigurer olika former, 

storlekar och färger 

            Bilbana/ tågbana 

Pussel Plastdjur i olika storlekar 

Lilla huset med två av varje djur Bilar 

Plocklåda med geometriska 

former 

 

Uteleksaker exempelvis hink, spade, 

cyklar/bilar 
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 Ta vid efter annat barns aktivitet, till exempel när barn tar över byggen som 

andra barn lämnat och fortsätter att utveckla den aktiviteten. 

 
4.3.4.5 Sammanställning av de matematiska aktiviteterna 

Samtliga sex matematiska aktiviteter framträder i olika omfattning, i analysen av 

studiens andra forskningsfråga och dessa presenteras i tabell 2.  

 
Tabell 2 Matematiska aktiviteter som framträder i analysen utifrån punktlistan (Bilaga 4) 
Räkna  

 urskilja, jämföra, ordna och 

utforska mängder av föremål.  

 Utforska egenskaper hos tal 

och samband mellan olika tal 

för att ange ordning och antal. 

 Erfara tal med konkret 

material, teckningar, bilder, 

diagram, ord och andra 

uttrycksformer  

Lokalisera  

 Att uppleva, jämföra och 

karakterisera egenskaper hos 

rummet  

 Orientera sig i relation till 

omgivningen.  

 Utveckla sin 

kroppsuppfattning.  

 Upptäcka och utforska 

egenskaper hos begrepp för 

position, orientering, riktning, 

vinkel, proportion och rörelse.  

Mäta  

 Uppmärksamma och 

undersöka olika typer av 

egenskaper hos föremål och 

fenomen, t.ex. storlek, 

temperatur, längd, bredd, höjd, 

vikt, volym, hållfasthet och 

balans.  

 Jämföra, ordna, bestämma och 

uppskatta egenskaper samt se 

likheter och skillnader.  

 

Konstruera  

 Sortera och karakterisera 

objekt med tanke på 

egenskaper som storlek, form, 

mönster och samband.  

 Formge och konstruera former 

och objekt med olika material.  

 Utforska egenskaper hos 

geometriska objekt som t.ex. 

cirklar, trianglar, och 

rektanglar.  

Leka  

 Fantisera, uppfinna, uppleva 

och engagera sig i lekar med 

mer eller mindre formaliserade 

regler. 

 Leka tillsammans med barn 

och vuxna.  

 

Förklara  

 Utforska vägar för att finna 

förklaringar på egna och 

andras frågor genom att 

experimentera, testa, föreslå, 

förutsäga, reflektera, granska, 

generalisera, argumentera och 

dra slutsatser.  

 Uppleva, uppmärksamma och 

resonera om orsak och verkan.  

 

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Detta avsnitt behandlar studiens kvalitet i förhållande till begreppet tillförlitlighet vilket 

Lincoln och Guba (i Bryman, 2011) lyfter som ett alternativt begrepp till validitet och 

reliabilitet. Avsnittet avslutas med en kort beskrivning om mig utifrån tanken om 

transparens i forskningsprocessen. 

 

Tillförlitlighet består av fyra delar, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och konfirmera och motsvarar begreppen, intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet samt objektivitet (Bryman, 2011).  

 

Trovärdighet handlar om huruvida undersökningen har genomförts på ett korrekt sätt 

och på vilket sätt resultatet skrivits fram. Strävan har varit att ge en transparent bild av 

arbetet med studiens samtliga delar. Alla steg i undersökningen har noggrant och 

utförligt beskrivits för att synliggöra hur resultaten har tagits fram i syfte att stärka 

studiens trovärdighet.  

 

Överförbarhet rör studiens resultat och hur detta kan överföras till andra kontexter. 

Huruvida denna studie är överförbar till en annan kontext överlämnas åt läsaren att 

bedöma. Min strävan har varit att ge en rik och fyllig beskrivning av kontexten och 

undersökningens genomförande vilket enlig Guba och Lincoln (i Bryman, 2011) 

möjliggör för andra att avgöra studiens överförbarhet. I detta sammanhang blir frågan, 

om det var en vanlig vecka relevant. Några pedagoger var frånvarande under veckan 
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och det var även första inskolningsvecka för ett barn. Min tolkning är att detta inte 

påverkade verksamheten och barns möjligheter till deltagande i fri lek i någon större 

omfattning. En tolkning som bekräftades i samtal med pedagogerna. Det är så en vanlig 

vecka i allmänhet ser ut, sjukdom, inskolning, möten och besök hör till förskolans 

vardag.  

 

Pålitlighet rör redogörelsen av forskningsprocessen. Studiens genomförande har 

beskrivits utförligt och noggrant och ger läsaren möjlighet att ta del av hela processen. 

En pedagog har fått läsa igenom beskrivningen av förskolans verksamhet och bekräftat 

att beskrivningen överensstämmer med hens uppfattning av den egna verksamheten.  

 

Styrka och konfirmera studiens resultat rör forskarens objektivitet. Att vara helt objektiv 

är inte möjligt i samhällelig forskning (Bryman, 2011). Det är däremot väsentligt att 

vara medveten om detta för att aktivt kunna anta ett så objektivt förhållningssätt som 

möjligt och därigenom minimera den personliga påverkan. Min förhoppning är att detta 

synliggörs i de fylliga och utförliga beskrivningar jag tidigare hänvisat till.  

 

Utifrån tanken om transparens kommer jag här kort att beskriva vem jag är som har 

observerat, tolkat, analyserat och beskrivit de situationer och aktiviteter under fri lek i 

förskolans praktik, där de yngsta barnens deltagande i matematiska aktiviteter skulle 

kunna möjliggöras. Jag är en 43 årig kvinna som arbetat i förskolan sedan 1993 både 

som barnskötare och sedan 2013 som lärare i förskolan. Jag har sedan 2008 studerat vid 

Linneuniversitetet i enskilda kurser i matematikdidaktik, Lärarprogrammet och nu under 

de två senaste åren magisterprogrammet i matematikdidaktik. Jag har både erfarenhet 

och intresse av de yngsta barnens matematik i förskolan. Min kunskap om och min 

långa erfarenhet av arbete i förskolans verksamhet har varit värdefull under arbetet med 

studien, särskilt under datainsamlingen. Min studievana och min teoretiska förankring 

har haft betydelse för analysarbetet då jag strävat efter att koppla bort min lärarroll och 

satt på mig mina teoretiska glasögon och antagit rollen som forskare.  

 

4.5 Etiska överväganden 

I detta stycke presenteras de etiska överväganden som gjorts före och under studiens 

genomförande. 

 

Etik i forskning kan enligt Vetenskapsrådet (2011) beskrivas som extern och intern etik, 

där den externa etiken berör etiska överväganden gällande deltagarnas skydd det vill 

säga individskyddskravet. Detta krav berör information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Den externa etiken gällande informations- samtyckes, -konfidentialitet och 

nyttjandekravet uppfylls genom den informations/samtyckesblankett som delades ut till 

vårdnadshavare och pedagoger (Bilaga 1 och 2). Där informerades om undersökningens 

syfte och förutsättningar, möjligheten att avbryta deltagandet i forskningen, 

anonymisering av deltagarna samt att materialet enbart kommer att användas i 

forskningssyfte, Den interna etiken gäller däremot forskaren och själva ”hantverket” 

som berör frågor som kvalitet. ”I forskning ställs krav såväl på kvalitet i arbetet som på 

integritet hos forskaren. Ett reflekterat etiskt förhållningssätt och agerande i forskarens 

olika roller är därvid grundläggande” (a.a.:14). 

 

Både pedagogerna och jag presenterade mig för barnen och talade om varför jag var där. 

Alderson och Morrow (2011) poängterar att det är viktigt att man är tydlig i sin 

information till barnen om varför man är där och vad man ska göra. Då jag i min studie 

observerar de yngsta barnen som kanske ännu ej har ett verbalt språk ställs extra höga 



  
 

21 

krav på min förmåga att tolka in barnens upplevelse av situationen. Min kännedom om 

förskolans verksamhet har gett mig möjlighet att skapa ett förtroendefullt 

förhållningssätt till både barn och vuxna. Vid användandet av videoobservationer, krävs 

lyhördhet inför både barn och vuxna. Då jag uppfattat att videoinspelning påverkat 

deltagarna, vuxna och eller barn, hämmande eller negativt, avstod jag från att filma just 

den situationen. Ett formellt samtycke ifrån alla deltagare och deltagarnas 

vårdnadshavare var en förutsättning för inspelningen, men vad som filmades fick varje 

situation avgöra. Merriam (1994) menar att även om formulerade riktlinjer och regler 

finns så är det den enskilde forskaren som ansvarar för det etiska genomförandet. 

Självkännedom om den egna etiska inställningen kan utgöra ett riktmärke i detta arbete. 

Min långa erfarenhet av arbete i förskolan och kunskap om barn har inverkat på detta 

arbete då jag utvecklat en lyhördhet gentemot barn och vuxnas signaler. Detta har 

inneburit att jag känt av när jag bör avbryta videoobservationen eller dra mig tillbaka. 

Till exempel genom att uppmärksamma barn som tittade upp eller avvek från platsen 

under inspelningen. Min kännedom om förskolans verksamhet har även underlättat vid 

genomförandet av videoobservationerna då jag placerat mig på strategiska platser med 

ett accepterat avstånd till de situationer som uppfattats betydelsefulla.  

 

I resultatframskrivningen är alla barn avidentifierade och beskrivs enbart med en initial. 

Initialen har ingen koppling till barnets namn. Vidare används könsneutrala pronomen 

hen då det inte är i studiens intresse att identifiera skillnader mellan pojkar och flickors 

deltagande i situationerna. Pedagogen har fått initialen P och beskrivs i löpande text 

som pedagogen. Barnets ålder angivs inte då det inte är av betydelse i förhållande till 

studiens syfte. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Valet av en teoriinspirerad mikroetnografi utgår från studiens ambition att öka 

förståelsen för de matematiska erfarenheter och det matematiska meningsskapande som 

möjliggörs genom de yngre barnens deltagande i förskolans praktik. Teoriinspirationen 

kommer från ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande och Bishops sex 

matematiska aktiviteter vilka båda är förenliga med förskolans styrdokument. Då 

förskolans styrdokument betonar barns egen erfarenhet och utforskande blir ett 

sociokulturellt perspektiv användbart i studiet av de yngre barnens deltagande i 

förskolans praktik. Etnografisk forskning är lämplig för att utveckla förståelsen för 

sociala och kulturella processer i förskolans praktik (Jeffrey & Troman, 2004). De valda 

metoderna är således både förenliga och lämpliga utifrån studiens syfte. 

 

I etnografisk forskning används olika typer av data för att möjliggöra en utförlig 

beskrivning av det som studeras (Elvstrand et al, 2009). I denna studie användes 

videoobservationer, fältanteckningar och informella samtal som datainsamlingsmetoder. 

Dessa metoder samverkade på ett tillfredställande sätt och bidrog till att skapa en rik 

och fyllig bild av Ängens verksamhet. De observationsverktyg som användes var, 

surfplatta för videoinspelning och fotografering samt skrivblock och penna för att föra 

anteckningar. Videoobservationer gav möjlighet att fånga barnens deltagande i olika 

situationer och aktiviteter i skilda kontexter, vilket är en styrka med videoobservationer 

(Björklund, 2010b). Videoobservationer ger även stöd i analysarbetet då det går att 

återvända till observationerna vid flera tillfällen (Pramling Samuelsson, & Lindahl, 

1999). Videoobservationer med surfplattan och mig som observatör hade några 

begränsningar. En observatör väljer vart hen befinner sig och vart hen riktar fokus för 

inspelningen. Detta medför att det är bara de aktiviteter som sker där observatören 

befinner sig, som kan spelas in. Situationer som kunde gynnat studien kan ha skett på 
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Fjärilen när inspelning genomfördes på Humlan och vise versa. En fast videokamera 

hade gynnat datainsamlingen, detta var dock inte ett alternativ utifrån etiska 

förutsättningar på grund av samtyckeskravet. En annan begränsning rör surfplattan som 

tekniskt verktyg, ljudet i inspelningarna blev tidvis otillfredsställande. Med många barn 

och pedagoger involverade i olika aktiviteter fångade mikrofonen ofta det ljud som var 

närmst. Ljudet kunde även bli ohörbart på grund av att videofilmningen av etiska skäl 

skedde på ett visst avstånd. 

 

Min roll som observatör växlade mellan att vara en aktiv och en passiv observatör 

(Bryman, 2011). Huruvida jag i min roll som observatör, påverkat barn eller vuxna och i 

slutändan resultatet, måste ses i ljuset av att en ny människa alltid påverkar på något sätt 

genom sin närvaro. Ambitionen var att aktivt försöka att minimera en eventuell 

påverkanseffekt genom att inta ett passivt förhållningssätt. Med kännedom om 

förskolans verksamhet gavs möjlighet att skapa ett förtroendefullt förhållningssätt till 

både barn och vuxna. Genom informella samtal har jag sökt svar på om pedagoger känt 

sig obekväma eller påverkade av min närvaro. Samtliga pedagoger har intygat att så inte 

är fallet.  

 

Fältanteckningar som utvidgades i loggboken varje kväll fann jag vara ett 

tillfredsställande verktyg. Då fältanteckningar snabbt kan förlora sin mening är 

utvecklande av dessa av stor vikt (Walford, 2009). Korta anteckningar som ibland var 

snabbt nerskrivna, var inte alltid lätta att förstå och begränsade möjligheterna att 

återvända till själva fältanteckningarna för att skapa förståelse. Loggboken med de 

utvidgade fältanteckningarna blev således ett betydelsefullt verktyg i arbetet med att 

beskriva förskolans kontext och rutiner. 

 

Studiens analysverktyg visade sig användbara med någon begränsning, i arbetet med 

analysen av datamaterialet i förhållande till studiens båda forskningsfrågor. 

Analysschema (Bilaga 3) visade sig fungera väl i förhållande till att identifiera 

situationer i en inledande analys utifrån studiens första forskningsfråga. Dock visade 

analysschemat sig vara minde användbart för en djupare analys. Därför användes även 

anteckningar och transkribering i löpande text för att möjliggöra fylliga beskrivningar 

av situationer och aktiviteter. Punktlistan (Bilaga 4) visade sig fungera väl både för att 

identifiera och beskriva matematiska aktiviteter utifrån studiens andra forskningsfråga. 

Sammantaget samverkade analysverktygen väl och möjliggjorde en fyllig och rik 

beskrivning som stärker studiens resultat och därmed även studiens kvalitet. 

 

Studiens mikroetnografiska ansats innebär att studiens resultat ska ses som ett nedslag i 

tiden, och de beskrivningar och resultat som skrivs fram är utifrån där och då. Studiens 

resultat ger ingen heltäckande bild av Ängens verksamhet utan beskriver de situationer 

som uppstod under en kort datainsamlingsperiod under våren. De situationer och 

möjligheter som framträder har analyserats utifrån studiens teoretiska ram vilken har 

använts som en dubbel lins. Detta innebär att datamaterialet har tittats på och bearbetats 

med ett tydligt avgränsat fokus. Andra vidare glasögon hade kunnat generera andra 

tolkningar och andra beskrivningar.  
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5 Resultat och analys 
Resultatet synliggörs i detta avsnitt med hjälp av fyra beskrivningar av de yngre barnens 

deltagande i situationer som tolkats ge möjlighet till deltagande i ett matematiskt 

sammanhang. Två av observationerna är från Fjärilen och de andra två är från Humlan.  

Observationerna beskrivs och analyseras var för sig, först redovisas beskrivningen av 

situationen och följs därefter av en analys. De valda observationerna beskriver de yngsta 

barnens deltagande i olika samspelssituationer, på vilket sätt de uppstår, vilka kulturella 

redskap som används samt de matematiska aktiviteter barnen skulle kunna ges 

möjlighet att skapa erfarenheter av. Samtliga sex matematiska aktiviteter som Bishop 

(1988) menar är nödvändiga för utvecklandet av matematisk kunskap, Räkna, 

Lokalisera, Mäta, Konstruera, Leka och Förklara, framträder i olika omfattning i de 

observerade situationerna. Bishop (a.a.) lyfter att de matematiska aktiviteterna ofta 

samverkar med varandra i olika situationer. Barnen kan således ges möjlighet att skapa 

erfarenheter av flera matematiska aktiviteter under en och samma situation.  

 

5.1 Videoobservation Matematikspelet Ringar och ballonger 

 

 
Bild 2 matematikspelet 
Kontexten  

Det är vaken vila på Humlan och det börjar närma sig mellanmål. Flera barn samsas om 

utrymmet vid bordet och är sysselsatta med flera olika aktiviteter. Några barn har valt 

att lägga pussel, andra barn utforskar sorteringsnallarna och matematikspelet, ringar och 

ballonger står på bordet.  

 

Tre barn sitter vid matematiskspelet ringar och ballonger. Det är E som är mest aktivt, 

hen försöker samordna bilder med ballonger, siffror med antalet ringar på pinnarna. 

Barnen sträcker sig över varandra för att nå både ringar och pinnar och inget uppenbart 

samarbete framträder. E fortsätter aktiviteten när de två andra barnen avbryter sitt 

deltagande. Efter en stund ansluter A till aktiviteten. 

 

–Vad är det här för nåt? Kan lägga pussel där? Säger A samtidigt som hen pekar på 

spelet och upprepar sin fråga, –Kan lägga pussel där?  

 

A får ingen respons på sin fråga och sitter en stund och iakttar E innan hen försiktigt 

börjar sätta ringar på pinnarna då protesterar E, 

–Jag skulle sätta den där, då får du lyssna. 

 

E fortsätter att sätta ringar på pinnarna och försöker lägga ballongbilder och siffror på 

plats. A fortsätter att iaktta och tappar sedan en ring på golvet. 

 

–Jag ska hämta den säger A och klättrar ner från stolen, plockar upp ringen från golvet 

och sätter sig på stolen igen  

–Jag kan hämta den  
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E lämnar nu aktiviteten. 

 

A har nu spelet för sig själv en stund och börjar sätta ringarna på pinnarna, varje pinne 

fylls med ringar. När alla pinnar fyllts med ringar tar A loss pinnarna och häller tillbaka 

ringarna i lådan. När pinnarna är tomma börjar A om att lägga på ringar men efter bara 

några ringar lämnar A aktiviteten.  

 

Spelet står kvar på bordet och efter en stund kommer D fram till det nu lediga spelet. 

D börjar genast lägga gula ringar på en pinne, när den är full, fortsätter hen med orange 

ringar. Det finns en orange ring mitt på en redan fylld pinne och barnet lyfter av andra 

ringar för att nå den orange. D tömmer en annan pinne och börjar lägga gröna ringar på 

den, och går sedan över till de blå ringarna. Nu börjar D tömma de tidigare pinnarna på 

ringar och lägger nu på ringarna oberoende av färg. När ett annat barn blir placerat 

bredvid med sorteringsnallar avslutar D sin aktivitet och lämnar spelet. 

 
 Analys av Videoobservation Matematikspelet Ringar och ballonger 

I observationen framträder lärandets sociala natur (Vygotskij, 1978) då den belyser två 

av de samspelssituationer som identifierats i analysen. Materialet det vill säga 

matematikspelet är ett material med ett förtolkat matematiskt syfte och ses utifrån det 

sociokulturella perspektivet som ett fysiskt kulturellt redskap, då det är utvecklat av 

människan för ett särskilt syfte (Säljö, 2013.). Miljön och omgivningens betydelse för 

barns deltagande i aktiviteter framträder i observationen, då As deltagande uppstår 

genom att A ansluter till en pågående aktivitet medan D tar vid efter annat barns 

aktivitet. Barnen kan därför ses växa in i sin sociala omgivnings intellektuella liv 

(Vygotskij, a.a.). 

 

Språket används i situationen för att söka social samvaro och som ett medel för 

förståelse när A aktivt tar kontakt med E (Vygotskij, 1999). Det blir även tydligt att A 

försöker förstå och kopplar det hen ser till sina tidigare erfarenheter, men tycks uppfatta 

att så inte är fallet. A försöker således att med språkets hjälp låna kunskap av andra 

(Säljö, 2013). Det egocentriska språket som enligt Vygotskij (a.a.) uppstår ur barnets 

strävan att förstå och planera situationer och handlingar kan ses som ett verktyg för 

barnets realistiska tänkande. När A för andra gången säger - Kan lägga pussel där? 

tolkas det på grund av tonfallet som ett uttryck av egocentriskt språk, då A upprepar 

frågan för sig själv. A använder sitt egocentriska språk även senare i observationen för 

att lösa problemet med ringen som faller på golvet. 

 

Förmågan att imitera relateras till barnets proximala utvecklingszon och blir på så sätt 

en del av lärandet (Vygotskij, 1978). I situationen inleder A med att vara en passiv 

iakttagande deltagare innan hen genom imitation övergår till att vara en aktiv deltagare i 

aktiviteten. E kan då i enlighet med Vygotskijs tankar om den proximala 

utvecklingszonen ses som en mer kunnig kamrat som skapar möjligheter för A att göra 

mer än hen kunnat på egen hand (a.a.). Betydelsen av en mer kunnig kamrat framträder 

även när E försöker lägga ballongbilder och siffror på rätt plats i spelet. E tycks ha en 

uppfattning om spelets innebörd men då E är ensam i sitt utforskande tolkas det som att 

hen inte kommer vidare utan interaktion med någon mera kunnig kamrat eller vuxen. I 

situationen blir det även tydligt att kulturella redskap i sig verkningslösa och att föremål 

blir pedagogiska genom användandet (Wertsch,1998, Björklund, 2014).  
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Barnen tolkas i sitt utforskande av matematikspelet i situationen ges möjlighet att skapa 

erfarenheter av flera matematiska aktiviteter (Bishop, 1998, Utbildningsdepartementet, 

2010). 

 

Leka framträder både genom materialet och genom barnens deltagande i situationen. De 

tolkas ges möjlighet att engagera sig i en lek med formaliserade regler 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Matematikspelet ska här ses som ett spel med 

bestämda regler även om spelet inte spelas utifrån dessa regler i denna situation. Genom 

att försöka förstå innebörden i spelet tolkas E söka förklaringar på egna och andras 

frågor genom att experimentera och testa. E sorterar och karakteriserar de olika objekten 

utifrån dess egenskaper och sambandet mellan dessa vilket ger E möjlighet att skapa 

erfarenheter av de matematiska aktiviteterna Förklara och Konstruera (a.a.). När E i 

situationen försöker samordna bilder med ballonger, siffror med antalet ringar på 

pinnarna framträder även den matematiska aktiviteten Räkna. E tolkas ordna och 

utforska mängder av föremål samt utforska både och egenskaper och samband mellan 

olika tal (a.a.).  

 

A kan tolkas ha påbörjat en approprieringsprocess, där A genom deltagandet i 

aktiviteten successivt skaffar sig större erfarenheter att använda olika kulturella redskap 

i detta fall matematikspelet (Säljö, 2013, 2014). De erfarenheter A ges möjlighet att 

skapa utifrån sitt deltagande är således nära förbundet till användandet av det kulturella 

redskapet (Säljö, 2013). När A får möjlighet att utforska matematikspelet på egenhand, 

fyller hen varje pinne med ringar för att sedan tömma dem och börja om igen. A tolkas i 

situationen ges möjlighet att skapa erfarenheter av den matematiska aktiviteten Räkna 

genom att hen ordnar och utforska mängder av föremål det vill säga ringar och pinnar 

och sambandet mellan dessa (Utbildningsdepartementet, 2010). Då pinnarna har olika 

höjd och det krävs olika många ringar för att fylla pinnarna ges A även möjlighet att 

skapa erfarenheter av höjd vilket relaterar till den matematiska aktiviteten Mäta (a.a.). 

 

Omgivningen och de val barn gör påverkar vilka lärandemöjligheter som uppstår 

(Rogoff, 2003) detta synliggörs när matematikspelet lämnas framme, vilket skapar 

möjligheter för D att utforska och på så sätt skapa erfarenheter i ett matematiskt 

sammanhang. D börjar genast lägga gula ringar på en pinne, när den är full, fortsätter 

hen med orange ringar och så vidare. D tolkas i situationen ges möjlighet att skapa 

erfarenheter de matematiska aktiviteterna Konstruera och Räkna. Konstruera genom att 

sortera ringarna utifrån egenskapen färg och Räkna genom att ordna och utforska 

mängder av föremål (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 

5.2 Videoobservation Bondgården. 

Kontexten  

På Humlan vistas denna förmiddag 12 barn och två pedagoger. Barnen deltar i olika 

aktiviteter i lekrummet, några barn spelar matematikspelet Ringar och ballonger 

tillsammans med en vuxen, andra barn leker i dockvrån. Några barn växlar mellan olika 

aktiviteter och atmosfären är böljande och uppfattas tidvis intensiv. Bondgården är 

placerad på ett lågt bord in vid en vägg se bild (3).  

 

 

 
 

Bild 3 
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I denna situation är det inledningsvis två barn under två år som samspelar kring 

bondgården med olika material.  

 

K kör in en leksaksbil i bondgården då T kommer och söker kontakt med ett tjut. K 

tjuter tillbaka och söker sedan ögonkontakt, ett samspel uppstår. T närmar sig K och 

sätter försiktigt ett finger på taket till sidobyggnaden ”garaget”. K tar då bilen och sätter 

den på taket, släpper och bilen åker ner i bondgården. T tar bilen sätter på taket och 

släpper den, tar bilen igen och sätter den på taket och släpper. Tar sedan bilen och kör in 

den i ”garaget”, tar fram bilen och sätter den på taket igen, släpper och upprepar. Tar 

sedan och ger bilen till K som sätter bilen på taket och släpper. T tar bilen sätter på taket 

och släpper den igen. 

 

K tar sina fingrar och sticker in i bondgårdens cirkelformade gavelfönster, T släpper då 

bilen och tar sin hand genom en av bondgårdens valv. K tittar på T och tar sitt finger 

och stoppar i det cirkelformade fönstret, tar sedan bilen och sätter på taket igen och 

släpper den. Tar bilen och kör in den i bondgården. T tar då en stapel av duplosoft från 

klossvagnen och sätter i bondgården och lämnar sedan aktiviteten. K går då runt 

bondgården, för att försöka nå bilen, K måste flytta på vagnen med duplosoft för att 

komma åt, men blir nu avbruten av pedagog som vill kontrollera blöjan. 

 

K fortsätter sedan sin aktivitet vid bondgården. K har nu uppmärksammat en röd ring 

från matematikspelet som hamnat på golvet. K tar ringen och trycker in i hålet 

(bondgårdens cirkelformade gavelfönster) som tidigare utforskades med fingrarna. 

K går sedan fram till det höga bordet, där det tidigare spelades matematikspel och för 

fram en stol, klättrar upp, sträcker sig för att nå, tar tre ringar (röd, blå, gul) från bordet 

och kryper bakåt för att komma ner. K får stanna upp, lägger ner ringarna vid kanten av 

bordet, kryper baklänges ner från stolen, tar alla tre ringarna och går till bondgårdens 

andra sida och trycker en ring mot fönstret. Den åker ut och K tar istället en av de andra 

ringarna och försöker igen.  

 

Ringen hamnar på golvet, K hämtar den, sätter den i hålet och nu fastnar den, börjar gå, 

går tillbaka, tar loss ringen igen, böjer sig och tittar genom ”dörren”, tar ringen igen, 

trycker in den i hålet men den ploppar ut och trillar ner på golvet under bondgården. K 

kryper under bordet, tittar upp, backar lite, vänder sedan om och kryper ut på långsidan 

istället. Tillbaka vid cirkelfönstret, K tar ringen och försöker trycka in den, tar en ring 

till och försöker trycka in den också. När det inte fungerar går K runt till andra sidan, tar 

ut ringen som redan sitter i hålet och försöker sedan trycka in båda ringarna, ringarna 

trillar ner på golvet. 

 

T kommer tillbaka till situationen och tar den blå ringen som ligger på bordet vid 

bondgårdens gavelsida och lägger ner i en duplosoft kloss. Barnen står nu mittemot 

varandra vid vars en gavelsida. K hämtar ringarna på golvet men tappar dem igen. T tar 

loss ringen som sitter i hålet och lägger även denna i duplosoft stapeln som tidigare 

ställdes i bondgården. T tar sedan med duplosoft stapeln och går. 

 

K börjar gå efter T men riktar sedan fokus mot de två röda ringarna T har i sina händer. 

Tar en ring och sätter på varje pekfinger. Tittar på fingrarna med ringarna och går 

tillbaka till bondgården. Där fortsätter K att försöka få ringen att fastna i hålet, en skjuts 

igenom och nästa trillar ut, den ringen fångar K nu med magen. Tar ringen försöker 

igen. 
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Ringen K försöker få fast i hålet får fart och åker igenom hålet och landar på bordet 

framför bondgården vid motsatta gaveln. K tar den kvarvarande ringen i handen och 

börjar om med samma procedur. Ringen stannar en kort stund i hålet, men faller sedan 

ner, K försöker stoppa ringen med kroppen men den faller till golvet, K hämtar den och 

kastar in den i bondgården så att den landar mitt i bondgården. K går runt till motsatta 

gaveln och försöker ta ringen men når inte, K går då till långsidan och lägger in den 

andra ringen i bondgården det hållet. Går tillbaka till gaveln, tar den sista ringen igen, 

men når fortfarande inte den första som ligger i mitten. Sätter fast ringen i fönstret, tar 

sitt finger och för genom ringens hål, nu låter K ringen sitta kvar i fönstret och återgår 

till att försöka nå den första ringen, K går och hämtar en duplosoft och för in den i 

bondgården, som för att putta på ringen. K hittar då den röda bilen som de båda barnen 

inledningsvis använde och parkerar bilen inne i bondgården. 

 

Nu börjar barn och pedagoger städa för att gå ut. K blir inte störd utan kan fortsätta sin 

aktivitet vid bondgården. T kommer tillbaka till aktiviteten ännu en gång och ställer sig 

vid den motsatta gaveln. T iakttar K när ringen trycks i och plockas ut ur bondgårdens 

gavelfönster. T tar ringen som ligger på bordet och tittar genom bondgården på K som 

tittar tillbaka genom hålen. T tar och försöker trycka i sin ring i hålet så som K gör, 

tittar igen på K tar sedan ringen och går iväg. 

 
 Analys av Videoobservationer Bondgården. 

Den observerade situationen ger dels möjlighet till deltagande i samspel med andra barn 

och miljö/material dels till eget deltagande i samspel med miljö/material. Samspelet 

sker med material som inte har ett förtolkat syfte (bondgården och bilen) dock utvecklas 

Ks utforskande genom ringarna från spelet, och dessa ses här som ett material med ett 

förtolkat matematiskt syfte. Vilket synliggör att det är med de kulturella redskap som 

erbjuds som vi handlar och samspelar. Lärande är således nära knutet till användandet 

av kulturella redskap (Säljö,2013). Bondgårdens betydelse för K utforskande visar hur 

materialet blir ett medierande redskap genom barnets användande (Wertsch, 1998).  

 

I situationen synliggörs språkets kommunikativa funktion (Vygotskij, 1999). De båda 

barnen inleder samspelet i aktiviteten med att tjuta, de använde sina röster, och ses här 

som ett försök att kommunicera med hjälp av språket. T använder även kroppen för att 

kommunicera med K när hen subtilt pekar på ”garagets” tak, och på så sätt visar K vad 

som är möjligt att göra i situationen. Det kan tolkas som ett kulturellt guidat deltagande 

förankrat i aktiviteter (Rogoff, 2003, van Oers, 2010) Omgivningen skapar här 

förutsättningar för ett vidare utforskande (Vygotskij, 1978). Detta blir även synligt i 

situationen där K upptäcker ringen från matematikspelet på golvet. Här möjliggörs ett 

fokuserat och långvarigt utforskande av det cirkelformade fönstret på bondgården i 

förhållande till ringen. K försöker aktivt bemästra relationen mellan dessa båda föremål 

med sina handlingar och sina sinnen (Lindahl,1996).  

 

K tolkas i utforskandet av bondgården och ringarna ges möjlighet att skapa erfarenhet 

av flera matematiska aktiviteter (Bishop, 1998, Utbildningsdepartementet, 2010). Den 

matematiska aktiviteten, Lokalisera genom att orientera sig i förhållande till sin 

omgivning med hjälp av sin kropp. Detta framträder när K går fram till det höga bordet, 

för fram en stol, klättrar upp och sträcker sig för att nå. Även när K hämtar ringar under 

det lilla bordet använder hen kroppen för att orientera sig i förhållande till omgivningen. 

När K försöker nå ringen som hamnat mitt i bondgården tolkas hen ges möjlighet att 

utforska position och orientering som också är delar av den matematiska aktiviteten 

lokalisera (a.a.).  
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K tolkas ges möjlighet att skapa erfarenheter av den matematiska aktiviteten Räkna 

genom att urskilja mängder och erfara tal med ett konkret material 

(Utbildningsdepartementet, 2010) när hen tar tre ringar (röd, blå, gul) från bordet och 

kryper bakåt för att komma ner, stannar upp, lägger ner ringarna vid kanten av bordet, 

kryper baklänges ner och sedan målmedvetet tar alla tre ringarna med sig till 

bondgården. Här tolkas K ha uppfattat antalet ringar och aktivt arbetar för att säkerställa 

att hen får alla ringa med sig. 

 

I situationen tolkas K vara involverad i ett aktivt och fokuserat utforskande av 

förhållandet mellan ringen och det cirkelformade fönstret. Här ges K möjlighet att skapa 

erfarenheter av de matematiska aktiviteterna Konstruera genom att utforska egenskaper 

hos geometriska objekt samt Förklara genom att skapa förståelse och förklaringar på 

egna och andras frågor genom att testa och experimentera (Utbildningsdepartementet, 

2010). Detta framträder när K går till bondgårdens motsatta sida och trycker en ring mot 

fönstret där. K tolkas undersöka om förhållandet mellan ring och fönster gäller även för 

detta fönster. 

 

Barnens möjligheter för deltagande påverkas av de aktiviteter som pågår under den fria 

leken men även av de val de gör i relation till de olika situationer som uppstår (Rogoff, 

2003). Vilket synliggörs när T ansluter till situationen i flera omgångar. Imitationen och 

dess betydelse för lärandet (Vygotskij, 1978) framträder i situationen då T iakttar och 

sedan imiterar Ks aktivitet vid bondgården. Situationen kan även kopplas till den 

matematiska aktiviteten Förklara då T tolkas utforska sätt att skapa förståelse och 

förklaringar på egna och andras frågor genom att testa och experimentera 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

5.3 Videoobservation lekstund innan maten  

 
Bild 4, sorteringsdjuren, bild 5, Colorama spelet, Bild 6 mattan med olika lekmaterial 

Kontexten  

Det är strax innan lunch i Fjärilens lekrum, två pedagoger 10 barn och en praktikant är 

involverade i olika aktiviteter med skilda material. Ett barn med förälder är på 

inskolning och deltar i aktiviteterna. De två pedagogerna samspelar med flera barn och 

aktiviteterna engagerar barnen till samspel och samtal vilket skapar en komplex, aktiv 

och livlig kontext, där det kan vara svårt att uppfatta all kommunikation.  

 

Två barn har burken med sorteringsdjur som de häller ut på ett matbord för att sedan 

omgående fylla burken igen. Det är många djur i burken och de hjälps åt att lägga 

tillbaka alla djuren innan de ställer tillbaka burken i hyllan. På mattan sitter två 

pedagoger och 7 barn. Några bygger tågbana, andra serverar ”mat” eller äter från de 

tallrikar de serverats, ett barn undersöker lilla huset med djuren och ett barn spelar 

Colorama spelet med praktikanten vid ett annat matbord. Colorama spelet är ett 

tärningsspel där spelarna med hjälp av två tärningar ska hitta en specifik pjäs utifrån den 

färg och form som visas på tärningen. Pjäsen ska sedan placeras på rätt plats på 

spelbrickan (se bild 5). 
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G sitter på mattan och undersöker den tallrik och sked som serverats. G iakttar de andra 

barnen och pedagogen, vänder på tallriken några gånger och tar skeden mot munnen. 

Lägger sedan ner köksmaterialet och fortsätter att iaktta de andra barnen och deras 

aktiviteter. När djurlådan plockas fram, reser sig G genast upp mot lådan och börjar 

undersöka djuren. G tar en elefant och sträcker mot den pedagog som är närmst. Denna 

pedagog är upptagen med de barnen som bygger tågbana och uppfattar därför inte Gs 

samspel. G tar nu en isbjörn och vänder sig mot pedagog 2 som sitter snett åt vänster, G 

tappar dock isbjörnen och tar därför upp en orm som sträcks mot pedagogen. Pedagogen 

benämner orm och visar med handen hur ormen slingrar fram. G lägger ormen och tar 

istället upp en gorilla och är på väg att sträcka den mot pedagogen när G avbryter 

rörelsen och böjer sig för att ta upp en apa till. G tar en apa i var hand och sträcker först 

den ena sedan den andra mot pedagogen. Gorilla säger pedagogen. När G sträcker fram 

den andra gorillan säger pedagogen gorilla igen och sedan något jag uppfattar som två 

(på grund av det livliga samspelet något svårt att uppfatta). 

 
 Analys av videoobservation lekstund innan maten  

I situationen framträder hur omgivningen, pedagoger och barnens egna val påverkar de 

situationer och lärandemöjligheter som uppstår (Rogoff, 2003). Situationen tolkas vara 

komplex då den innefattar tre av de identifierade samspelssituationerna. Situationen är 

en samspelskontext med flera barn, pedagoger och miljö/material, som innefattar både 

deltagande i samspel med andra barn och miljö/material och deltagande i samspel med 

en pedagog och miljö/material, Situationen innehåller deltagande i förhållande till både 

material med ett förtolkat matematiskt syfte och material ej förtolkat matematiskt syfte, 

som uppstår dels genom att barn ansluter till en pågående aktivitet dels när barn väljer 

tillgängligt material utifrån eget intresse.  

 

Det är med de kulturella redskap som erbjuds som barn ges möjlighet att handla och 

samspela, lärande är därför nära knutet till användandet av kulturella redskap 

(Säljö,2013) vilket framträder i situationerna där barn använder sorteringsdjuren och 

spelar spel. Barnen som tömmer ut och fyller burken med sorteringsdjuren tolkas genom 

sitt deltagande med materialet ges möjlighet att skapa erfarenheter av de matematiska 

aktiviteterna, Räkna genom att urskilja och utforska mängder av föremål, samt Mäta 

genom att undersöka volym (Utbildningsdepartementet, 2010). Barnen tolkas skapa 

erfarenheter av sambandet mellan dessa två aktiviteter då mängden djur minskar på 

bordet samtidigt som volymen i burken ökar. Materialet i sig tolkas erbjuda fler 

möjligheter vilket kommer att lyftas vidare i resultatdiskussionen. Barnet som spelar 

Colorama spelet med praktikanten, deltar i ett samspel med en vuxen och ett material 

med förtolkat matematiskt syfte. Barnet ges i aktiviteten möjlighet att skapa erfarenheter 

av de matematiska aktiviteterna Konstruera och Leka. Konstruera genom att 

karakterisera objekt utifrån dess form och samband samt genom att utforska 

geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar, och rektanglar. Leka genom att delta i en 

lek formaliserade regler (a.a.). 

 

Situationen synliggör förskolans praktik som en social kommunikativ praktik där barnet 

får tillgång till samhällets kulturella redskap (Säljö, 2014). På mattan sitter två 

pedagoger och 7 barn, de två pedagogerna samspelar med flera barn och aktiviteterna 

engagerar barnen till samspel och samtal vilket skapar en komplex, aktiv och livlig 

situation. Barns deltagande i aktiviteter och situationer påverkas av de villkor som 

miljön och omgivningen skapar (Vygotskij, 1978) vilket synliggörs när G som 

inledningsvis sitter stilla och ”äter” från sin tilldelade tallrik, blir aktiv då djurlådan 

plockas fram. G undersöker de olika djuren som är i varierande storlek och form. 
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Språket och dess kommunikativa funktion (Vygotskij, 1999) framträder när G söker 

kontakt med de vuxna i sin omgivning för att få stöd i att formulera de likheter och 

skillnader som G tolkas erfara utifrån sitt utforskande av djuren. Det kan även tolkas 

som att G aktivt försöker utvidga sitt ordförråd Vygotskij (a.a.). I samspel med 

pedagogen som benämner djurens namn ges G även möjlighet att med språkets hjälp 

låna kunskap av andra (Säljö, 2013). Detta framträder även i situationen med gorillorna 

när pedagogen benämner både gorilla och antalet två. I situationen tolkas G ges 

möjlighet att skapa erfarenheter av de matematiska aktiviteterna Räkna och Mäta. När G 

avbryter rörelsen och böjer sig för att ta upp en apa till, tolkas G uppfatta likhet och 

skillnader bland djuren vilket kopplas till aktiviteten Mäta (Utbildningsdepartementet, 

2010). Den matematiska aktiviteten Räkna tolkas framträda i situationen när G tar en 

apa i var hand och sträcker först den ena sedan den andra mot pedagogen. G tolkas då 

erfara tal med konkret material (a.a.). 

 

5.4 Videoobservation Geomag 

  
Bild 7 Geomag är ett magnetiskt byggmaterial i form av trianglar och kvadrater i olika färger. Bild 8 

Bygget växer på höjden. 

 

Det är eftermiddag och avdelningarna har slagits samman för stängning på Fjärilen. Ett 

yngre barn snart två år sitter tillsammans med en pedagog vid bordets gavel, vid bordet 

långsida sitter två barn ett äldre och ett yngre och bygger med Geomag tillsammans. De 

barnen samspelar med varandra kring sin byggaktivitet en stund, avslutar sedan och 

lämnar bordet.  

 

B och pedagogen bygger tillsammans, pedagogen är kommunikativ och benämner 

former, färger och sätter ord på vad de gör samt ställer frågor för att rikta barnets fokus 

mot dessa begrepp efterhand som aktiviteten fortsätter. De bygger plant mot bordet, se 

bild 7, övervägande delar består av två till tre hopsatta former, en något högre stapel av 

trianglar växer fram under byggets gång. De har samspelat en stund när följande dialog 

utspelar sig, 

 

–Vad var det för något? Pedagogen visar triangeln som hen håller i handen. 

–Triangel säger B 

–Triangel ja, vet du vad det är för färg? Frågar pedagogen. 

–Färg, B upprepar begreppet färg. 

–Ja vad är det för färg? Undrar pedagogen och pekar på formen 

–Färg säger B igen.  

 

Pedagogen säger då är den röd? vilket B inte svarar på, den är rosa [sic!] säger 

pedagogen då och B upprepar ordet rosa. Pedagogen fortsätter att peka på olika färger 

och B fortsätter att upprepa färg på samtliga av pedagogens frågor, B upprepar dock 

varje färgord pedagogen nämner. När alla färger blivit benämnda riktar pedagogen 

fokus tillbaka mot byggandet. 
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–Vad ska du bygga nu? Vad vill du bygga? 

–Bygga säger B och tar en triangel och sätter på högkant på stapeln med trianglar i 

bygget, puttar ner den och den fastnar av magnetens kraft. 

–Oj Pang, trilla säger B 

–Trilla den där? säger pedagogen. 

 

B säger sen något som pedagogen ej uppfattar och det är ej hörbart på filmen, 

pedagogen strävar efter att förstå vad B menar och tolkar barnets uttryck som många. 

–Många? Är där många former? 

B nickar, pedagogen pekar på en kvadrat och frågar om B kommer ihåg vad formen 

heter, och lägger till frågan om det är en triangel. B upprepar då begreppet triangel och 

pedagogen säger istället, 

 

–Var är triangeln. 

B pekar då på en triangel och säger 

–Där triangel. 

Pedagogen säger då samtidigt som hen återigen pekar på en kvadrat  

–och det var en kvadrat! 

B försöker upprepa begreppet kvadrat varpå pedagogen frågar  

–Kan du säga kvadrat? 

–daat säger B och nickar glatt, hen tar kvadraten och sätter på en stapel med kvadrater. 

 

B fortsätter att stapla magnetformerna, kvadrater på kvadratstaplar och tringlar på 

triangelstaplar. Bygget består nu av en något högre triangelstapel och flera lägre staplar 

med kvadrater samt trianglar och kvadrater som förenar de olika staplarna. B har nu satt 

fast alla lösa former på bygget och pedagogen erbjuder hinken med former, 

 

–Titta säger pedagogen och B tar fler former ur hinken.  

–Var vill du ha dom då? Var ska du ha dom? Undrar pedagogen. 

–Den, B pekar på hinken 

–Burken? Pedagogen sträcker fram hinken igen och frågar om B inte ska bygga mer. B 

tar fler former ur hinken, och pedagogen konstaterar, –Du vill ha fler 

–Fler upprepar B 

–Fler vill du ha säger pedagogen och B tar alla former som är kvar i hinken. 

–Så tom, säger pedagogen och visar genom att hålla hinken upp och ner 

 

B och pedagogen bygger en stund tillsammans, bygget har växt både på höjden och på 

bredden. Pedagogen utvecklar bygget genom att börja bygga kuber. Vilket B 

uppmärksammar och börjar fästa former på pedagogens kub. Detta leder till följande 

samtalssekvens. 

 

–Vad liknar det nu då? Vad tycker du att det liknar? Är det ett hus? Har du någon idé? 

–Bygger säger B och sätter fast fler former på bygget.  

 

B upptäcker nu att magneterna fastnar på barnstolens kant och undersöker detta en 

stund. Pedagogen bekräftar B upptäckt och uppmuntrar utforskandet av magneterna. 

Sedan fortsätter bygget av ”huset”, se bild 8 

 

B sätter en kvadrat ovan på en annan och utbrister ooohhh 

– Oh vad högt, pedagogen bekräftar Bs upplevelse och begreppet högt. 

– Högt, säger B och visar samtidigt med sin hand i en rörelse uppåt och upprepar högt. 
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 Analys av Videoobservation Geomag* 

Den observerade situationen ger möjlighet till deltagande i samspel med en pedagog 

och miljö/material. Då denna aktivitet startade strax innan videoobservationen 

påbörjades framgår inte hur situationen uppstod. Samspelet sker med material som har 

ett förtolkat matematiskt syfte. Pedagogen är aktiv och situationen präglas av ett 

kommunikativt samspel och tolkas vara en informell situation, där pedagogen i dialogen 

benämner begrepp och ställer frågor (Charlesworth & Leali, 2012). Det finns i 

situationen även passager som gör att den skulle kunna tolkas vara en vuxenstyrd 

situation. Då dessa är förplanerade överensstämmer de inte fullt ut med denna situation, 

även om pedagogen fokuserar på specifika begrepp och situationen innefattar 

instruktioner (a.a.). 

 

I situationen framträder förskolans praktik som en social kommunikativ praktik (Säljö, 

2014). Språket spelar en central roll för situationens dialog och detta riktar fokus mot 

dess kommunikativa funktion, vilken Vygotskij (1999) menar är språkets primära 

funktion. B ges i dialogen med språkets hjälp möjlighet att låna kunskap av pedagogen 

(Säljö, 2013). B deltar i ett språkligt och matematiskt sammanhang där begrepp görs 

tillgängliga, genom samspelet med pedagogen. Vygotskij (a.a.) skiljer mellan 

vardagliga och vetenskapliga begrepp och beskriver det som att de vardagliga 

begreppen går från ”ting till begrepp” och de vetenskapliga således från begrepp till 

ting. I dialogen kring färger och former tolkar jag det att det sker en växelverkan mellan 

vardagliga och vetenskapliga begrepp. B använder formen triangel och på så sätt ges 

hen möjlighet att skapa erfarenheter som bidrar till att triangel växer fram som ett 

vardagligt begrepp samtidigt som pedagogen genom att benämna och rikta fokus mot 

formen och begreppet kvadrat, som då blir ett vetenskapligt begrepp. Dock tolkas Bs 

vardagliga begrepp ännu inte vara så befästa att det vetenskapliga begreppet kvadrat kan 

börja approprieras (Vygotskij, a.a.). Appropriering är en pågående process där barnen 

tar till sig och lär sig använda kulturella redskap i sin omgivning. När språkliga begrepp 

görs tillgängliga B ges hen möjlighet att appropriera dessa begrepp (Säljö, 2013,2014). I 

dialogen framträder att B upprepar det vill säga imiterar pedagogen, men att B ännu inte 

approprierat begreppen, med andra ord gjort begreppen till sina egna. Imitation blir på 

så sätt en del av lärandet i relation till barnets proximala utvecklingszon (Vygotskij, 

1978). 

 

I situationen synliggörs även de kulturella redskapens betydelse för Bs möjligheter att 

skapa erfarenheter genom deltagande i matematiska sammanhang (Säljö, 2013). I 

samspelet med pedagogen och materialet Geomag som här tolkas vara ett kulturellt 

redskap med ett förtolkat matematiskt syfte ges B möjlighet att erfara flera matematiska 

aktiviteter. Räkna genom att urskilja, jämföra och ordna mängder av föremål, vilket 

tolkas framträda när B vill ha fler Geomag och hur de till slut tömt hinken. Mäta genom 

att uppmärksamma och undersöka storlek, längd, bredd, höjd och balans när hen och 

pedagogen bygger och samtalar kring det geometriska byggmaterialet och byggets 

fortskridande. B både uttrycker och visar högt vilket tolkas som att hen ges möjlighet att 

skapa erfarenheter av höjd och höjdskillnader (Utbildningsdepartementet, 2010). B 

tolkas i situationen sortera Geomagen utifrån form, hen tolkas även ges möjlighet att 

tillsammans med pedagogen utforska geometriska objekt vilket knyter an till den 

matematiska aktiviteten Konstruera (a.a.).  

 

Yngre barns matematiska meningsskapande kan sägas uppstå i en kulturellt guidad 

process utifrån deras egna aktiviteter (van Oers, 2010). Eftersom det inte helt framgår 
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hur situationen uppkom är det inte möjligt att avgöra om B valde att delta i aktiviteten 

utifrån eget intresse eller anslöt till en pågående aktivitet. Det som framgår är att B 

aktivt utforskar formerna i interaktion med pedagogen, vilket tolkas som att pedagogen 

utvecklar aktiviteten i ett meningsfullt sammanhang. (a.a.)  
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens resultat. Här presenteras även studiens pedagogiska 

implikationer för förskolans praktik. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att de yngre barnens deltagande i matematiska sammanhang under fri 

lek möjliggjordes i samspel med andra barn och pedagoger och med kulturella redskap i 

förskolans praktik. Deltagandet i dessa situationer under fri lek utgick både från barnets 

eget intresse och från möjligheter som uppstod då barn anslöt till eller tog över ett annat 

barns aktivitet. Pedagogerna uttrycker att det i den fria leken är barnens intresse och 

behov som styr och pedagogerna följer, hjälper och stöttar. Det är hur pedagogen 

uppfattar situationen i stunden som bestämmer vilken roll pedagogen antar, antingen en 

aktiv eller mer observerande roll. Pedagogerna uttrycker här delvis ett förhållningssätt 

till den fria leken, där pedagoger bör stödja men inte störa. Samtidigt framträder en 

medvetenhet om leken och lärandets sammanflätade karaktär och dess betydelse för 

barns lärprocesser (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006).  

 

Pedagogerna skapar förutsättningar för barn att delta i ett matematiskt sammanhang 

genom organisationen av verksamheten och det material som görs tillgängligt för 

barnen (Björklund, 2008, 2010a, Smidt, 2010, Reikerås et al, 2012, Lundström, 2015). 
Pedagogerna lyfter även den pedagogiska medvetenhet som styrt inköpen av material 

med ett förtolkat matematiskt syfte, vilket Reis (2011) framhåller som betydelsefullt. 

Genom medvetna val av det material som görs tillgängligt skapas förutsättningar för de 

yngre barnen att delta i matematiska sammanhang. Pedagogerna kan sägas ha skapat en 

matematisk rik miljö och detta menar Worthington och van Oers (2016) är ett sätt att 

stötta och utmana barnens lärande utan att störa eller ta över.  
 

Resultatet belyser dock att även om materialet har ett förtolkat matematiskt syfte och 

ger möjligheter att skapa erfarenheter av flera matematiska aktiviteter är det inte alltid 

så att barnen utnyttjar materialets potential fullt ut. Materialet i sig kan därför erbjuda 

fler möjligheter än vad som framkommer i denna studies resultat. Detta riktar fokus mot 

att kulturella redskap i sig är verkningslösa och att inga föremål är pedagogiska utan blir 

pedagogiska när de används (Wertsch, 1998, Björklund, 2014). Till exempel sortering 

materialet som i observationen används för att erfara volym och mängd men inte 

sortering, vilken är en av de förtolkade matematiska aktiviteter som inryms i materialet. 

På samma sätt visar resultatet å andra sidan att barn ges möjlighet att delta i ett 

matematiskt sammanhang i samspel med material som ej har ett förtolkat matematiskt 

syfte. Vilket till exempel framträder i barnens utforskande runt bondgården. Här 

framträder att barnen ges möjlighet att skapa matematiska erfarenheter utan att avsikten, 

med aktiviteten är matematisk (Bäckman, 2015). Resultatet synliggör även att när barn 

ges möjlighet att delta i ett matematiskt sammanhang i samspel med flera olika material 

samtidigt ökar möjligheterna att skapa matematiska erfarenheter. Detta framträder när 

barnen aktivt utforskar relationen mellan matematikspelets ringar och bondgårdens 

fönster. 

 

Resultatet visar att tillgängligheten i material skilde sig något åt mellan Fjärilen och 

Humlan. På Fjärilen gavs barnen större möjlighet att själv ta materialet från hyllan, eller 

be om det om de själv inte kunde nå. På Humlan, fanns visst material tillgängligt, men 

det något trängre lekrummet gjorde att mycket material till exempelvis pussel, spel och 

sorteringsdjur fick placeras i väggskåpen. Pedagogerna fick på så sätt tillhandahålla 
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material när barnen bad om det, och det begränsade på ett sätt barns möjligheter att 

utifrån eget intresse välja aktivitet. Det begränsade även pedagogernas möjligheter att 

samspela med barnen i situationen, då de blir tillhandahållare men inte delaktiga i 

samspelet på samma sätt. Möjligheter till deltagande som uppstod genom att barn gavs 

möjlighet att ta över efter ett annat barns aktivitet, var beroende av att materialet inte 

hade plockats undan. Genom att låta visst material stå framme över tid skapas således 

förutsättningar för barn att delta i matematiska sammanhang och i förlängningen medför 

det även att pedagoger ges möjlighet till deltagande genom att materialet inte behöver 

plockas varken fram eller ställas undan. Lundström (2015) lyfter att lärare kan stimulera 

barn att kommunicera matematik i meningsfulla sammanhang genom att tillhandahålla 

material och skapa situationer som utmanar barns matematiska tänkande. Förskolans 

kontext bidrar på så sätt till barnens matematiska utveckling. 

 

I resultatet framträder att barn ges möjlighet att delta i matematiska sammanhang på 

olika sätt under fri lek i förskolans praktik. Genom deltagande förskolans praktik ges 

barn möjlighet att utforska matematiska begrepp och använda matematik som ett 

redskap (Bäckman, 2015). Betydelsen av interaktion med mer kunnig kamrat eller en 

samspelande pedagog synliggörs i Bs samspel med pedagogen vid Geomagbygget och 

när A och E samspelar vid matematikspelet ringar och ballonger. B ges i situationen 

möjlighet att delta i ett språkligt och matematiskt sammanhang där begrepp görs 

tillgängliga i samspelet med pedagogen. Lundström (2015) menar att lärare kan 

stimulera barn att kommunicera matematik i meningsfulla sammanhang och skapa 

situationer som utmanar barns matematiska tänkande. A ges i samspelet med E 

möjlighet att skapa nya erfarenheter i samspel med en mer kunnig kamrat och ett nytt 

kulturellt redskap. Behovet att en mer kunnig kamrat eller samspelande pedagog 

framträder även när E lämnar spelet, då E inte tolkas komma längre på egen hand, E 

behöver utmanas i sin aktivitet för att ges möjlighet att erfara sambandet mellan ringar, 

ballonger och siffror. För att matematiken ska kunna utvecklas i lek utifrån barnets egna 

erfarenheter behöver barnen även utmanas i samspel med pedagoger 

(Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

De yngre barnens gemensamma utforskande i samspel med kulturella redskap i 

situationerna med matematik spelet och bondgården, synliggör hur även de yngre 

barnen gemensamt kan skapa kunskap genom att vara medlärare/medlärande. Lärande 

kan möjliggöras under fri lek och förutsätter inte en organiserad aktivitet (Sumpter och 

Hedefalk, 2015). Även Reis (2011) menar att barn genom sina målinriktade handlingar 

är delaktiga i både sitt eget och andras lärande. Detta framträder i situationen vid 

bondgården där K och T samspelar vid flera tillfällen, de iakttar och imiterar varandras 

handlingar. Trots avsaknaden av ett verbalt språk i samspelet visar de med sina 

handlingar, att de är delaktiga i ett gemensamt utforskande. Verbala uttryck är bara en 

del av barnens kommunikation, barns handlingar och kroppsliga uttryck är väl så viktiga 

menar Flottorp (2010). Barn kan genom deltagande visa på förståelse fast de inte 

uttrycker sig verbalt. De iakttar och deltar sedan utifrån sina förutsättningar (Bäckman, 

2015).  

 

Resultatet visar att de yngre barnens deltagande i matematiska sammanhang under fri 

lek möjliggjordes i samspel med andra barn och pedagoger och kulturella redskap i 

förskolans praktik. Studiens resultat kan således relateras till resultaten i både Bäckman 

(2015) och Lundström, (2015) som även de funnit att barn ges möjlighet att utforska 

och uttrycka matematik i förskolans praktik. Deras studier omfattade de äldre barnen i 

förskolans verksamhet. Denna studies resultat bidrar till att synliggöra att detta även 
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innefattar de yngsta barnen i förskolan. Under fri lek, som i denna studie inte är en typ 

av lek utan självvalda aktiviteter i förskolans praktik (Reunamo, et al, 2014), gavs de 

yngre barnen möjligheter att delta i matematiska sammanhang utifrån sina erfarenheter 

och intressen. Vilket är i enlighet med förskolans styrdokument som anger att 

förskolans verksamhet ska ta sin utgångspunkt i barnets erfarenheter och intressen och 

bidra till att barn utvecklar förståelse för sin omvärld. (Skolverket, 2010). Resultatet 

visar även att barnen gavs möjlighet att skapa erfarenheter av flera matematiska 

aktiviteter under en och samma situation, då de matematiska aktiviteterna samverkade 

med varandra (Bishop, 1988.) Denna studies resultat kan således bidra med en ökad 

förståelse för de matematiska erfarenheter och det matematiska meningsskapande som 

möjliggörs genom de yngre barnens deltagande i fri lek. 

 

6.2 Implikationer för praktiken 

Förskolans förstärkta uppdrag riktar fokus mot att stimulera barns utveckling och 

lärande utifrån deras naturliga lust att lära och utifrån deras intressen och erfarenheter 

(Skolverket, 2010). I fri lek har barn möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån eget 

intresse. Pedagoger ges därför möjlighet att utifrån förskolans uppdrag stimulera barns 

utveckling och lärande på ett naturligt sätt. Studien visar hur pedagoger genom att skapa 

matematisk rika miljöer, kan skapa förutsättningar för deltagande genom att tillhanda 

hålla ett varierat material. I resultatet synliggörs även att deltagande möjliggörs av att 

materialet är tillgängligt.  

 

Ett sätt för förskolan att möjliggöra för de yngre barnen att delta i matematiska 

sammanhang blir därför att möblera och organisera så att materialet blir tillgängligt 

även för de yngsta och om det är möjligt låta materialet stå framme. Genom att 

materialet lämnas kvar främjas barns möjligheter att delta utifrån eget intresse, 

dessutom ges pedagoger mer tid att delta i olika situationer då de inte behöver plocka 

fram och ställa undan material. Studiens resultat belyser även vikten av pedagogens 

deltagande och hur de i sitt samspel möjliggör för de yngsta barnen att skapa 

erfarenheter av matematiska aktiviteter i den fria leken. I ett gemensamt deltagande kan 

yngre barn ges möjlighet att delta i ett språkligt och matematiskt sammanhang där 

begrepp görs tillgängliga i samspel med pedagoger. Pedagoger bör därför inte undvika 

att delta i fri lek utan utifrån barnens intresse och erfarenheter engagera sig i barnens 

aktiviteter. De yngre barnens möjligheter att delta i matematiska sammanhang kan 

således främjas genom att förskolan skapar förutsättningar för deltagande både genom 

att skapa matematiskt rika miljöer och genom att pedagoger ges möjlighet att aktivt 

delta i barnen aktiviteter. 

 

I skollagen och den reviderade läroplanen förtydligas och förstärks förskolans 

pedagogiska uppdrag. Tidigare lyftes studiens relevans utifrån två aspekter, den första 

aspekten var förskolans uppdrag att stimulera barns utveckling och lärande, den andra 

aspekten var uppfattningen att förskolan inte fullt ut stimulerat barns naturliga lust att 

lära (Utbildningsdepartementet, 2010). Utifrån dessa aspekter visar studiens resultat 

även på möjligheter för pedagoger att i planerade situationer bygga vidare på de 

matematiska erfarenheter som framträder i den fria leken i andra meningsfulla 

sammanhang (van Oers, 2010). På så sätt kan pedagoger arbeta målmedvetet utifrån 

barnens intresse och erfarenheter i enlighet med det förstärkta uppdraget som skrivs 

fram av Skolverket (2010). 

 

Studiens resultat kan vara av intresse för förskollärare, pedagoger, rektorer och 

matematikutvecklare i syfte att utveckla undervisningen för de yngsta barnen i förskolan  
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6.3 Fortsatt forskning 

Dennas studie har fokuserat på de yngsta barnens deltagande i situationer och aktiviteter 

under fri lek där matematiska aktiviteter kan möjliggöras. Fortsatta studier om hur yngre 

barns deltagande kan möjliggöras i övriga delar av förskolans praktik kan vara av 

intresse för att utveckla förskolans undervisning utifrån den helhetssyn på lärande som 

ska prägla förskolans verksamhet (Skolverket,2010). I relation till detta hade det även 

varit av intresse att vidare undersöka miljöns och materialets betydelse för yngre barns 

möjligheter till deltagande i matematiska sammanhang i förskolans praktik. Det hade 

även varit av intresse att genomföra en studie som undersöker de yngre barnens 

förändrade deltagande över tid. 
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förskolans) vara utbytta till fingerade namn. På så sätt kommer inga barn 

eller vuxna identifieras utan förbli anonyma. 

Tveka inte att kontakta mig om ni har frågor. 
Med vänlig hälsning 

Jenny Henriksson  

0731804194 

Jhedx08@student.lnu.se 

Ert barns medverkan i undersökningen är frivilligt och ni som 

vårdnadshavare kan när som helst välja att avbryta barnets medverkan. 

 

 Ja, vi ger tillstånd för vårt barn att medverka i undersökningen. 

 

 Nej, vårt barn får inte medverka i undersökningen. 
 

 

Datum _______ 

 

Barnets namn______________________________________ 

Underskrift__________________Underskrift_____________________________ 

 

mailto:Jhedx08@student.lnu.se
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Samtycke för deltagande i undersökning. 

 Hej 

Jag heter Jenny Henriksson och går sista terminen på Magisterprogrammet 

vid Linneuniversitetet i Växjö.  

Jag kommer v 10 till förskolan för att genomföra en studie kring yngre 

barns möte med matematik i förskolans vardag. Jag kommer att samla in 

olika sorters information till exempel anteckningar från observationer, 

fotografier samt ljud- och videoinspelningar. Det insamlade materialet 

kommer enbart att användas i forskningssyfte och förvaras på ett säkert sätt 

i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler. När resultatet redovisas i 

magisteruppsatsen kommer alla namn (även förskolans) vara utbytta till 

fingerade namn. På så sätt kommer inga barn eller vuxna identifieras utan 

förbli anonyma. 

Tveka inte att kontakta mig om ni har frågor. 

Med vänlig hälsning 

Jenny Henriksson  

0731804194 

Jhedx08@student.lnu.se 
 

Er medverkan i studien är frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta 

medverkan. 

 

 Ja, jag vill medverka i studien. 

 

 Nej, jag vill inte medverka i studien. 
 

 

 

 

Datum ______________ 

 

 

Namn______________________________________ 

 

Underskrift____________________________________ 

mailto:Jhedx08@student.lnu.se
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Analysverktyg 1 Analysprotokoll 

 

Barnet gör 

 

Med 

vem? 

 Kontext 

 

Samspel 

m 

Kulturellt 

redskap 

Samspel genom 

Kommunikation, 

interaktion 

Matematisk 

Aktivitet 
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Analysverktyg 2 Motivtexten omvandlad till punktlista  
Räkna  

 urskilja, jämföra, ordna och utforska mängder av föremål.  

 Utforska egenskaper hos tal och samband mellan olika tal för att ange ordning och antal. 

 Erfara tal med konkret material, teckningar, bilder, diagram, ord och andra uttrycksformer  

 utveckla symboliskt tänkande 

 

Lokalisera  

 Att uppleva, jämföra och karakterisera egenskaper hos rummet  

 Orientera sig i relation till omgivningen.  

 Utveckla sin kroppsuppfattning.  

 Upptäcka och utforska egenskaper hos begrepp för position, orientering, riktning, vinkel, proportion och 

rörelse.  

 Skapa representationer av sig själv och omgivningen med konkret material, teckningar, bilder, ord och 

andra uttrycksformer  

 utveckla symboliskt tänkande 

 

Mäta  

 Uppmärksamma och undersöka olika typer av egenskaper hos föremål och fenomen, t.ex. storlek, 

temperatur, längd, bredd, höjd, vikt, volym, hållfasthet och balans.  

 Jämföra, ordna, bestämma och uppskatta egenskaper samt se likheter och skillnader.  

 Skapa representationer av egenskaper och jämförelser med konkret material, teckningar, bilder, ord och 

andra uttrycksformer. 

 

Konstruera  

 Sortera och karakterisera objekt med tanke på egenskaper som storlek, form, mönster och samband.  

 Formge och konstruera former och objekt med olika material.  

 Utforska egenskaper hos geometriska objekt som t.ex. cirklar, trianglar, och rektanglar.  

 Representera konstruktioner med avbildningar, ord och andra uttrycksformer. 

 Resonera kring egenskaper, perspektiv och proportioner. 

 

Leka  

 Fantisera, uppfinna, uppleva och engagera sig i lekar med mer eller mindre formaliserade regler. 

 Leka tillsammans med barn och vuxna.  

 Resonera kring förutsättningar, strategier, regler, undantag, chans, risk och gissningar. 

 

Förklara  

 Utforska vägar för att finna förklaringar på egna och andras frågor genom att experimentera, testa, föreslå, 

förutsäga, reflektera, granska, generalisera, argumentera och dra slutsatser.  

 Uppleva, uppmärksamma och resonera om orsak och verkan.  

 Ge förklaringar med konkret material, teckningar, bilder, ord och andra uttrycksformer. (a.a.,2010:11) 
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