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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att få en bredare kompetens om hur små barn lär matematik i 
samspel med andra. De frågeställningar som arbetet har är följande: Vilka 
matematiskakunskaper använder små barn i samspel med andra? Vilken betydelse har 
omgivningen på barns matematikinlärning? Jag använde videoobservation som 
mätningsinstrument för att få svar på frågeställningarna. Empirin samlade jag in på en 
förskola där barnen var i åldrarna ett till tre år. Fokus riktades på de minsta barnen i 
åldrarna ett till två år.  
 
Resultatet visar att barnen lär sig matematik när de får möjlighet att samspela med andra 
via leken. Samspelet sker mellan barn - barn och mellan barn – pedagog. Matematiken 
som barnen använder i samspel med andra är mätning, rumsuppfattning, antal, sortering 
och klassificering, geometri och mönster. Via videoobservationerna syntes det att 
barnen är måna om att dela med sig av sina kunskaper till sina medmänniskor.  
 
Omgivningen visar sig ha betydelse på vilken sorts matematik barnen kommer att få 
lära. Miljön, materialet och pedagogens förhållningssätt är faktorer som förenklar eller 
begränsar barnens matematikinlärning. Det är betydelsefullt att barnen får leka och 
samspela med andra för det är här de får möjlighet att utforska, utveckla och bygga 
vidare på de kunskaper som de redan har.  
 

Nyckelord 
Matematik, förskolan, små barn 
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Tack 
Ett stort tack till alla på förskolan som har varit medverkande i undersökningen. Det har 
varit fantastiskt roligt att få jobba tillsammans med er. Ett stort tack vill jag ge till 
handledaren Gunilla Rosendahl som har handlett mig igenom hela arbetet och kommit 
med goda råd. Gisela från biblioteket ska ha ett tack för bra tips och snabba svar. 
Slutligen vill jag ge ett varmt tack till min familj som har hjälpt och stöttat mig under 
arbetets gång. 
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1 Inledning 
 
Mitt intresse för matematik växte fram efter att ha läst kursen om små barns matematik, 
som ingick i utbildningen till förskollärarprogrammet. Här fick jag upp ögonen på 
matematiken, att den var rolig och att det var så mycket mer än bara siffror. Björklund 
(2007) bjuder på ett exempel där ett litet barn använder matematik i sin vardagliga 
miljö: 
 

Linnea (1 år, 7 månader) letar i en låda med träklossar. I lådan finns  
kvadrater, trianglar, cylindrar och halvcirklar samt stavar i olika längder. 
Linnea lyfter ur några klossar och tar en röd halvcirkelformad kloss i sin  
hand. Hon håller klossen i handen och fortsätter leta i lådan. Linnea 
hittar en träfärgad halvcirkelformad kloss, som hon håller i sin andra 
hand. Linnea stiger upp från golvet och går fram till sin mamma, lägger 
klossarna med de raka sidorna mot varandra så att de tillsammans  
bildar en hel cirkel, håller händerna om klossarna så att delarna hålls  
ihop, visar klossarna för mamman och säger glatt ”boll”.  

Björklund  (2007 s.1) 

 
I förskolan finns det en läroplan som är riktlinje på hur förskollärarna ska planera 
verksamheten. Verksamheten ska främja barns utveckling och lärande. Sedan 1998 har 
läroplanen haft matematiken i fokus. Läroplanen har tre matematiksträvansmål som 
förskolan ska arbeta mot. Läroplanen reviderades första gången 2010 och regeringen 
valde då att utöka de matematiksträvansmålen med ännu ett mål. Regeringen valde 
också att förtydliga de matematiksträvansmålen som redan fanns med i den tidiga 
upplagan av läroplanen.  
 
Skolverket (2012) framhåller att pisa har utfört undersökningar på skolelevernas 
matematikkompetenser. Undersökningarna har riktats sig mot barn som är i 15 
årsåldern. Resultaten som framkommit under pisaundersökningarna var att 15 
åringarnas matematikkompetenser hade försämrats radikalt sen första undersökningen. 
De försämrade pisaresultaten skapade många heta debatter. Debatterna handlar om hur 
matematiken kan förbättrats i skolan och vad förskolan kan bidra med för att förenkla 
det för barnen inför skolstarten.  
 
Björklund (2008) poängterar att det har gjorts lite forskning på små barns matematik. 
Björklunds egen tolkning på den lilla forskningen kan bero på att forskarna ha valt att 
fokuserat på de äldre barnen. En anledning till det kan vara att barn som befinner sig i 
åldrarna tre till fem år har förmågan att kunna prata för sig. 
 
Den reviderade läroplanen, lite forskning samt sjunkande pisaresultat har gjort mitt val 
av område extra intressant och aktuellt att studera närmare. Detta bidrog till att mitt 
arbete fick syftet att undersöka hur små barn lär matematik i samspel med andra. Även 
vilken betydelse omgivningen har för små barns matematikinlärning.  
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2 Bakgrund 
I bakgrundskapitlet har jag valt ut följande begrepp som är relevanta för mitt arbete. De 
begrepp som bakgrundskapitlet kommer att beröra är: matematik i förskolan, 
matematiksträvansmålen i läroplanen, pedagogernas förhållningssätt, miljöns och lekens 
betydelse för de yngre barnens matematikinlärning. Efter matematiksträvansmålen i 
läroplanen ges en kortare definition av de matematiska begreppen som valts utifrån 
läroplanen. 
 
2.1 Matematik i förskolan 
Björklund (2007) framhåller att matematiken finns ständigt i vår omgivning från den 
tidiga morgonstunden till den sena kvällen. Stora som små använder matematiken i 
många olika sammanhang. Björklund (2008) skriver vidare att matematiken är något 
som finns i vår kultur och är en anledning till att vi behöver ha goda kompetenser om 
detta fenomen. Emanuelsson och Doverberg (2006) poängterar att barnen behöver ha 
vissa förkunskaper inom matematiken, för att kunna vara med och bestämma i 
betydelsefulla val som förekommer i samhället. Björklund (2008) skriver vidare att ett 
av förskolans uppdrag är att fånga barnen intresse och bygga vidare på det. Pedagogerna 
ska visa barnen att ett fenomen kan förklaras och förstås på så många olika sätt. 
Matematiken är något som finns överallt i vår vardag och behöver introduceras med de 
yngre barnen för att underlätta deras livslånga lärande. 
 
2.2 Matematiksträvansmål i förskolans läroplan 
Läroplanen för förskolan är ett styrdokument som är riktlinje för hur pedagogerna ska 
planera verksamheten. Verksamheten ska främja barns utveckling och utveckla ett 
livslångt lärande. Det är under 1998 som matematiken gör ett stort avtryck och får en 
mer central roll i förskolan än tidigare. Läroplanen för förskolan -98 beskriver de första 
matematiksträvansmålen: ” Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga” 
(s.12), ”Utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 
sammanhang” (s.13) och ”Utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i 
begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum”. (s.13) 
Björklund (2007) poänterar att pedagogerna i förskolan behöver arbeta mer på att 
synliggöra matematiken för de yngre barnen, så barnen förstår att det är matematik de 
använder sig av. Perry, Dockett och Harley (2007) betonar att det har visats stora 
framsteg där pedagogerna har haft goda kunskaper inom matematiken. Pedagogerna 
med god kompetens har lättare för att fånga upp barnens intresse i alla matematiska 
sammanhang. På så sätt bevarar de barnens inspiration och motivation till att lära mer 
inom matematiken.  
 
Läroplanen reviderades första gången 2010 då valde regeringen att utveckla 
strävansmålen för små barns matematik. Det nya matematiksträvansmålet som 
tillkommit i den reviderade läroplanen är: ”Utveckla sin förståelse för rum, form, läge 
och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 
samt för mätning tid och förändring ” skolverket (2010 s.10). Den reviderade läroplanen 
skulle förenkla arbetet för pedagogerna i verksamheten. Det skulle bli lättare för 
pedagogerna att bjuda in barnen till fler meningsfulla matematiska aktiviteter.  
 
Vidare följer en begreppsdefinition på några av de matematiska begreppen som 
läroplanen tar upp: 
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2.2.1 Mätning  
Wernberg, Larsson och Riesbeck (2012) framhåller att barn bearbetar det matematiska 
begreppet mätning när de bygger och konstruerar olika byggen med olika typer av 
klossar. I samspel med en kompis eller en pedagog brukar barnen automatiskt jämföra 
byggena med varandra. På detta vis får barnen en ökad kompetens om hur de kan 
använda sig av de matematiska begreppen hög, högre och högst. Dessa begrepp är 
betydelsefulla för barnen då de ska kunna förklara vilka likheter och skillnader som 
finns i deras omgivning.  
 
2.2.2 Rumsuppfattning 
Emanuelsson och Doverberg (2006) skriver att rumsuppfattningen utvecklas hos barnen 
från det att de är riktigt små. De första begreppen inom rumsuppfattningen för de yngre 
barnen introduceras i är öppna och slutna rum. Innebörden i rumsuppfattning handlar till 
stor del om att förstå, använda och uttrycka den. Barnen tycker om att kunna sätta ord 
på var de befinner sig i förhållandet till rummet. Emanuelsson m.fl. (2006) skriver 
vidare om att få en så korrekt förklaring som möjligt, behöver barnet ha förståelse om 
de matematiska begreppen som läge, avstånd och riktning. I en mer grundlig förståelse 
av rumsuppfattning klarar ett litet barn av att kunna jämföra och uppskatta storlek av 
avstånd, vinklar, plana områden, volymer och föremål som barn är bekanta med i deras 
egen miljö. I Björklund (2007) ges en förklaring på när ett barn upplever 
rumsuppfattningen. Ett litet barn har uppmärksammat något som ligger högre upp på 
bänken. Barnet kan inte nå det på egen hand utan tar hjälp av en pall som förflyttas till 
den aktuella platsen. Barnet klättrar upp på pallen och når då saken som barnet ha siktat 
in sig på. 
 
2.2.3 Sortering och klassificering 
Emanuelsson m.fl (2006) framhåller att sortera och klassificera i stora drag innebär att 
skapa en ordning och struktur som är en baskunskap för det matematiska tänkandet. 
Forsbäck (2006) poängterar att sortering och klassificering som förekommer för små 
barn i förskolan hjälper barnen att få rutiner på vardagssituationer. Barnen på förskolan 
kommer i kontakt med sortering och klassificering då de städar, dukar inför middagen 
för att nämna några exempel på när sotering och klassificering används. 
 
2.2.4 Geometri och mönster 
Wernberg, Larsson och Riesbeck (2012) skriver att de yngre barnen har en god 
förståelse för vad geometriska former är. Överallt i ett barns vardag finns det 
tredimensionella föremål som barnen behöver få utforska för att få en bredare förståelse 
för dess funktion. Genom att låta barnen få rulla en boll får de vetskap om hur fort de 
behöver rulla den för att den ska nå kompisen. De får även veta i vilken riktning den ska 
rullas i för att komma till rätt ställe. Wernberg m.fl. (2012) skriver vidare om att 
mönster är ett annat begrepp som barnen snart bekantar sig med i den låga åldern. 
Lässtunden med favoritboken är för barnen ett mönster som upprepas varje dag oftast 
innan barnen ska somna in. På ett snarlikt sätt lär sig barnen att förstå geometrin. När 
barnen blir uppmärksammade på vilka former som finns inom matematiken upptäcker 
de snart att det är omöjligt att hitta fyrkantiga, rektangulära och kvadratiska mönster ute 
i naturen på naturlig väg.  
 
2.3 Pedagogens förhållningssätt till små barns matematik 
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Emanuelsson och Doverberg (2006) lyfter att pedagogens förhållningssätt har betydelse 
för hur barnen kommer att uppfatta matematiken i förskolan samt i deras framtid. Om 
pedagogen har en positiv inställning smittar den automatiskt av sig till barnen. Detta 
sker tyvärr även om pedagogen har en negativ inställning till matematiken. Perry, 
Dockett och Harley (2007) framhåller också att det har gjorts studie på att pedagogens 
förhållningssätt är avgörande på vad barnen kommer att ta till sig när det gäller att lära. 
I de sammanhang där barnen har fått samspela med en kompetent pedagog har det visat 
sig att barnen kommer längre fram i matematiken än de tidigare har trott. Det beror på 
att den kompetenta pedagogen har lättare för att fånga alla matematiksituationer och 
göra de meningsfulla för barnen. 
 
2.4 Miljöns inverkan för små barns matematikinlärning 
Svensson (1998) skriver att den pedagogiska miljön har stor påverkan på vad barnen 
kommer att lära. När det talas om den pedagogiska miljön inkluderas den fysiska, 
psykiska och sociala miljön där alla dessa tre faktorerna påverkar varandra samt på det 
individuella barnet. Pedagogerna behöver av den anledningen vara flexibla så de kan 
hitta en miljö och en metod som är anpassad för det individuella barnet. Engström, 
Jonsson och Fresk (2008) är inne på att miljön har en betydande roll speciellt för de 
yngre och hur noga det är att den formas efter ett barnperspektiv. En pedagogisk miljö 
bör för barnet vara så enkel som möjlig, där barnen lätt kan få en bra bild av lokalen de 
vistas i. Det ska alltid finnas ett rikligt materialutbud som barnen kan utforska i samspel 
med andra barn och pedagoger på avdelningen. 
 
2.5 Lekens betydelser för små barns matematikinlärning 
Lillemyr (2002) framhåller att forskning har gjorts, där resultatet visar att leken är extra 
värdefull för barn som befinner sig i den tidiga barndomen, där barnen är mellan noll 
och tolv år. En anledning till att leken är betydelsefull för barnen i denna åldersgrupp är 
att de leker i stort sett hela dagen på förskolan. I leken får barnen chans att utveckla sina 
tidigare erfarenheter, speciellt då de samspelar med andra kompisar på avdelningen. 
Eriksson (2010) betonar också att barnen behöver ha tid för att leka och få utforska 
tillsammans med kompisarna eller pedagogerna. När barnen befinner sig i leken har de 
lättare för att utmana sig i den utveckling som de just nu befinner sig i, med hjälp av 
kompisarna eller pedagogerna på avdelningen. 
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3 Syfte  
 
Syftet med studien är att få en bredare kompetens om hur små barn lär matematik i 
samspel med andra. Här studeras även hur små barns omgivning begränsar eller 
förenklar matematikinlärning. 
 
3.1 Frågeställningar 
 

 Vilka matematiska kunskaper använder små barn i samspel med andra? 
 

 Vilken betydelse har omgivningen på små barns matematikinlärning?  
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4 Tidigare forskning 
Här kommer en litteraturgenomgång på den forskning som redan har gjorts om små 
barns matematik. Här valde jag att dela upp forskningen i olika rubriker som är 
relevanta till denna studie. De rubriker som litteraturgenomgången berör är små barns 
matematik, inlärning i samspel med andra, pedagogernas förhållningssätt för små barns 
matematikinlärning, miljöns betydelse för små barns matematikinlärning och lekens 
betydelse för små barns matematikinlärning. 
 
4.1 Små barns matematik 
Björklund (2007) menar på att matematiken finns i vår omgivning hela tiden. Det 
handlar om att fånga det barnen är intresserade av och bygga vidare på det. Bygger 
barnen med byggklossar finns det än mängd olika matematiska begrepp som kan läras 
ut då barnen är i full gång med byggandet. Björklund (2009) skriver att det inte har 
gjorts lika mycket studie på små barns matematiska färdigheter jämfört med större barn. 
Barnen intresserar sig tidigt för matematiken i de mindre åldersgrupperna. Pedagogen, 
leken och miljön är tre faktorer som är avgörande för vad barnen kommer att lära inom 
matematiken. Wernberg, Larsson och Risbeck (2006) framhåller att matematik är en 
betydelsefull kunskap för barnen i den låga åldern. Om barnen redan i förskolan får upp 
ögonen för matematik kommer det att gynna dem i skolan.  
 
Leken är en nyckel till att barnen kan hantera och använda sig av de matematiska 
begreppen som de kommer i kontakt med i förskolan. Björklund (2009) skriver vidare 
att studie har genomförts på små barns matematiklärande. I studierna framkommer det 
att de yngre barnen kan förmedla olika aspekter av matematiken redan vid låg ålder. Det 
är av den anledningen som det är extra betydelsefullt att sätta ord på vad barnen gör, så 
att de kan förstå att det är matematik som de använder sig av. Den tidiga matematiska 
färdigheten kommer att gynna barnen i skolgången och i deras kommande yrkesliv. 
Björklund (2008) framhåller att det inte har gjorts lika mycket forskning på små barns 
matematiska användanden. Björklunds (2008) förklaring till den låga forskningsdelen 
kan bero på att forskarna riktar in sig på de äldre barnen som har lättare att förmedla sig. 
Eriksson (2010) betonar att vuxna ofta förknippar matematiken som sifferräkning och 
att det handlar om svåra beräkningar. Det ingår givetvis i matematiken men det gäller 
att vidga vyerna då det inkluderas mer inom matematiken. Denna negativa effekt tros 
vara en faktor till varför matematiken klassas som ett ämne som hör hemma i skolan 
och högre upp i åldrarna. 
 
4.2 Inlärning i samspel med andra 
Björklund (2007) skriver att små barn ofta tittar och tar efter det som de äldre barnen 
utför. För att utveckla små barns förståelse handlar det om att se händelsen ur ett 
barnperspektiv. Om pedagogerna och barnen inte ligger på samma utgångspunk t blir det 
svårt att bidra med det lärandet som är tänkt. I Christensen och Allison (2008) betonas 
att det är omöjligt att gå in i ett barnperspektiv fullt ut. Det går bara att närma sig det 
genom att befinna sig på samma nivå som barnen. Williams (2006) skriver vidare att 
inlärningen sker när barnen får leka tillsammans. Barnen har alla olika förkunskaper om 
olika fenomen. Barnen behöver då få samspela med andra där de får möjlighet att dela 
med sig av kunskaper och utvecklas på så sätt med varandra. När barnen samspelar 
försöker de gärna utmana varandras perspektiv vilket är ett sätt för dem att utforska och 
utnyttja sina kunskaper på en högre nivå.  
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4.3 Pedagogernas förhållningssätt till små barns matematikinlärning 
Dockat, Perry och Harley (2007) framhåller att undersökningar har gjorts om hur 
pedagogens förhållningssätt påverkar barnen. Om barnen får möjlighet att samspela 
med en kompetent pedagog klarar de att ta till sig mycket matematikkunskaper på ett för 
de meningsfullt sätt. Det handlar mycket om att pedagogen är positiv till matematiken 
för att kunna lära ut de grundläggande matematiska begreppen till barnen. I Doverborg 
och Emanuelsson (2006) betonas det att det har gjorts studie på att pedagogens syn på 
matematik har en effekt på vad barnen kommer att få lära sig. Pedagogerna behöver ta 
tillvara på alla matematisksituationer för att ge barnen bra grunder i det matematiska 
tänkandet. Björklund (2008) skriver vidare att beroende på om pedagogen är positiv 
eller har god kompetens inom små barns matematik lyfter de fram matematiken i alla 
tänkbara situationer. En pedagog som är negativ eller saknar kompetens i området 
begränsar den matematik som förekommer i ett barns vardag omedvetet. Forsbeck 
(2006) menar på att det handlar om att plocka fram de så kallade matematiska 
glasögonen. I förskolan handlar matematiken om att sätta ord på det som barnen gör och 
att ge de en kunskap om hur de ska hantera den grundliga matematiken. Fler pedagoger 
borde få mer kunskap om att matematiken är betydelsefull för små barn redan i 
förskolan. 
 
4.4 Miljöns betydelser för små barns matematikinlärning 
Nordin – Hultman (2004) skriver att det har gjorts en hel del forskning på den 
pedagogiska miljön och om materialutbudet som bör finns tillgängligt för barnet. Här 
kommer ett intressant citat ifrån boken:  
 

Vi trodde att barn leker med varierat material och begränsar sig åt många olika 
aktiviteter. Men vi fann istället att barnen sysslade med ett begränsat antal aktiviteter 
och ett begränsat material på de tolv daghemmen. 

Nordin – Hultman (2004 s.56) 
 

Svensson (1998) betonar också att den pedagogiska miljön har betydelse för vad barnen 
kommer att lära sig. Miljön kan förändras med en enkel möblering och av denna 
anledning är det intressant att diskutera om miljöns betydelser för barns inlärning. Här 
citeras de faktorer som tros ha någon betydelse för individen i förskolan: 
 

 Förmåga och intresse av att utnyttja miljön.  
 Den situationen barnet befinner sig i.  
 Barnens utveckling i olika händelser  
 Barnets inlärning för den inlärning som avses. 

Svensson (1998 s.155-156) 
 

Svensson (1998) skriver vidare om alla dessa faktorer har betydelse på hur 
barnen tar till sig ny kunskap. Det är svårt att kunna framställa en miljö som är 
anpassad till alla barn. Det blir då betydelsefullt att dokumentera varje barn för 
att fånga deras intresse och vara flexibel med vilken miljö och vilken metod 
som känns rätt och bäst för det individuella barnet.  
 
4.5 Lekens betydelser för små barns matematikinlärning 
Eriksson (2010) betonar hur betydelsefull leken är för barnens fortsatta utveckling och 
inlärning. När barnen är i sin lek kopplar de av allt runt om och koncentrerar sig enbart 
på leken och det fenomen de håller på att undersöka och utforska. De vågar utmana 
varandra på en helt annan nivå och på så sätt kan de ta till sig vilka matematikkunskaper 
de vill. Så länge nyfikenheten finns inom de och att de får den vägledningen eller 
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utmaningen som behövs kan barnen ta till sig den matematik som de behöver. Även 
Björklund (2008) poängterar hur värdefull leken är för små barns utveckling: 

  
Meningsskapande i lek och samspel med andra är de allra bästa utgångspunkterna 
för att grundlägga ett livslångt lärande, vilket är en utmaning men också en 
fantastisk möjlighet för lärare i förskolan. Björklund (2008 s.5) 
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5 Teoretiskt ramverk – Den sociokulturella teorin 
Här presenteras den sociokulturella teorin med de centrala begreppen som är relevant 
till mitt arbete. Det var mitt syfte som avgjorde att det blev den sociokulturella teorin.  
 
5.1 Den sociokulturella teorin 
Enligt Säljö (2010) förklaras det  att den sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i 
Lev Vygotskijs teori. Människan har en förmåga att lära hela tiden och som utvecklas 
då de befinner sig i olika sociala sammanhang. I förskolan handlar det om att barnen 
behöver ha en kompetent pedagog som sätter ord på vad barnen gör och som ständigt 
utmanar barnen vidare i det som är intressant och meningsfullt för dem. Pedagogen bör 
vara positivt inställd då positiviteten smittar av sig till barnen och gör det lättare för de 
att ta till sig ny kunskap. Miljön i förskolan bör inredas med rikligt med material som 
inspirerar och stimulerar barnen till att utvecklas och lära tillsammas med andra i deras 
omgivning. Inom den sociokulturella teorin finns det tre centrala begrepp. Begrepp som 
förknippas med det sociokulturella perspektivet är språk, mediering och den proximala 
utvecklingszonen. 
 
5.1.1 Språket 
Vygotskij i Säljö (2010) framhåller att det är när vi använder oss av språket som vi kan 
göra oss förstådda hos andra människor i vår omgivning. Språket har vi alltid med oss 
oavsett vad vi gör. Det är via det talade och skrivna språket som vi kan förmedla det vi 
kan till andra människor. Människan är fantastisk till att kunna hitta på olika 
teckensystem för att göra sig förstådd på. Teckensystem som är precis lika användbart 
som det talade och skrivna språket. I den värld som vi lever i är det bra att kunna vara 
multimodal vilket betyder att människan kan utveckla ett språk som många människor 
förstår. Språket är uppbyggt i två olika delar där det finns ett språk mellan människor 
och ett språk som finns inom en individ. Enligt Vygotskij i Strandberg (2006) beskrivs 
det att språket behövs för att barnen ska kunna samspela med varandra. Språket 
omvandlas till ett redskap som förenklar barnens tänkande. Språket kan beskrivas på två 
plan det som vi talar med någon annan och det språk som går under tänkandet det som 
finns inom oss. Det är när vi växlar mellan dessa två språkplan som lärandet uppstår. 
När barnen har fått höra eller lyssna på språket utvecklas det verbala språket genom att 
de har fått öva det genom att växla mellan de olika språkplanen.  
 
5.1.2 Mediering 
Enligt Vygotskij i Säljö (2010) skrivs det om att mediering omfattar de redskap eller 
verktyg som pedagoger eller barn använder sig av för att tillägna sig kunskap i 
omvärlden. Språket och det materiella har en inverkan för vad människan kommer att 
lära sig. Ett språkligt redskap innefattar bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. 
Det är dessa redskap som hjälper oss att utveckla vår föreförståelse av omvärlden. 
Skulle det inte finnas tillräckligt med material blir vi begränsade och har på så sätt svårt 
att lära oss det som vi hade kunnat med hjälp av rätt sorts verktyg. Allt eftersom 
samhället har förändrats och utvecklats har vi övergått till det metriska systemet. Det 
metriska systemet är ett system som inkludera centimeter och meter som i sin tur 
förenklar människans uträkningar. Med förenklingen kan människan räkna ut och få ett 
mer korrekt svar än tidigare då tidigare använde fot och tum som då kunde skilja i 
längd. Anledningen till övergången var för att få ett oföränderligt matematiskt system 
som inte skulle förändras så enkelt och som många kan använda sig av. Vygotskij i 
Säljö (2010) menar vidare att det ingår även fysiska redskap inom begreppet mediering. 
Spadar och tangentbord är exempel på fysiska redskap som behövs. I intellektuella 
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redskap ingår tumstock och bok, och det krävs både intellektuella och fysiska redskap 
för att framställa samtliga redskap. Vygotskij i Strandberg (2006) förklarar det centrala 
begreppet mediering på ett enklare vis: 
 

Vi möter inte världen direkt. Vår relation till världen är medierad. Mellan oss och 
världen finns medierade artefakter- verktyg eller tecken- som hjälper oss när vi löser 
problem, när vi minns, när vi utför en arbetsuppgift, när vi tänker.  (Strandberg, 
2006, s. 11). 

 
5.1.3 Den proximala utvecklingszonen 
Enligt Vygotskij i Säljö (2010) hänger utvecklingszonen ihop med Vygotskijs syn på 
lärandet. När ett barn förstår ett visst begrepp har detta barn goda möjligheter att förstå 
något avancerat inom samma fenomen. Det kan exempelvis handla om ett barn som 
precis har lärt sig att plussa ihop två pusselbitar. Barnet kan med denna nya erfarenhet 
snart plussa ihop ett större pussel. Hen har nu skaffat sig tillräckligt med kunskap för att 
förstå hur pusselbitarna ska sitta ihop med de andra pusselbitarna.  
 
Christensen och Allison (2008) framhåller att det är på förskolan som barnen för första 
gången hamnar i socialt sammanhang med andra människor. Det är i den sociala 
situationen som barnen blir utmanade av varandra. Samspelet bidrar ofta till nya 
kunskaper som barnen vill fortsätta att utveckla tillsammans. Shabani, Khatib och Ebadi 
(2010) skriver att barnen utvecklas när de får möjlighet att arbeta tillsammans. I 
samspelet får barnen möjlighet att blanda de olika kunskaperna som de redan har med 
de andra. Scaffolding är ett begrepp som används inom den proximala 
utvecklingszonen. Scaffolding är ett användbart verktyg för pedagogerna. Pedagogerna 
ger barnen en vägledning i deras lärandeprocess. Vägledningen plockas bort efter hand 
som barnen klarar det på egen hand. Nästa dag eller gång som barnet lägger pusslet 
minns barnet den vägledning som hen tidigare har fått och kan på så sätt lyckas lägga 
pusslet på egen hand utan vägvisning från en pedagog eller ett annat barn.  
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6 Metod 
Under metoddelen kommer följande begrepp att specificeras: metodval, urval, etiken, 
genomförande och bearbetning, validitet och reliabilitet. 
 
6.1 Metodval 
När en forskare ska göra en studie behöver forskaren ta ställning till om det blir en 
kvalitativ eller en kvantitativ studie. Här är det syftet som avgör vilken metod som är 
relevant för studien. Syftet handlar om att studera hur små barn lär matematik i samspel 
med andra. Då var det lämpligt att utgå från den kvalitativa studien. Hartman (1998) 
skriver att en kvalitativ undersökning handlar om att studera andras livsvärldar för att få 
en ökad förståelser av ett begränsat område som i detta fall bli matematiken.  
För att komma så nära någon annans livsvärld som möjligt är det lämpligt att använda 
videoobservation som mätningsinstrument. Denscombe (2009) framhåller att 
videoobservation är användbart då det lätt fångar upp en mängd empiri på kort tid och 
att det går att se filmerna om och om igen. Även Dimenäs (2006) poängtera att 
videoobservation är lämpligt för att de fångar upp mer material än vad enbart 
fältanteckningar gör. Smådetaljer inkluderar både kroppspråk och ansiktsuttryck för att 
ge en närmare definition av smådetaljer. Insamlingen av empirin hade kunnat 
kombineras med intervjuer av pedagoger på avdelningen för att få ett tydligare resultat 
med fler citat. Det hade gott att ha samlingar som innehåller matematik för att se vad 
som ske under en begränsad period. Det hade även varit möjligt att göra en enkät där 
föräldrarna få visa sina åsikter om matematik och hur de ser på matematik redan i 
fröskolan. En anledning till att intervjuerna och enkäterna valdes bort beror på att det 
inte alltid finns tid för personal och vårdnadshavare att besvara de då undersökningen 
skedde under en kortare period.  
 
Videoobservationen skedde på förmiddagen mellan nio och tolv. Det var en avdelning 
med små barn som sov länge och barnen var som aktivast under denna period. 
Avdelningen slogs ihop med andra avdelningar när de var ute och när de arbetade med 
åldersgrupper. Detta begränsade mig att enbart använda videoobservation. Jag fick 
komplettera videoobservationerna med fältanteckningar och foton, för att inte andra 
barn skulle komma med i undersökningen. Denna förändring skedde tidigt i min empiri 
insamling och det ledde till att videoobservationen endast uppkom i ca 30 min inspelade 
empiri. Videoobserveringen och fältanteckningarna blev ungefär lika stora. Här 
upptäcktes för och nackdelar med de olika mätningsinstrumenten. När 
videoobservationen användes fångades allt upp, men när fältanteckningar fördes var det 
svårt att få ner allt som hände när antäckningarna skrevs ner. Det kan sammanfattas med 
att det som kom med i videobservationerna missades i fältanteckningarna. När bilder 
används blev de ofta stela då de inte kan fånga upp det verbala språket som en 
videoinspelning kan. Det var anledningen till att bilderna kombinerades med 
fältanteckningar. För att kunna bearbeta empiriinsamlingen användes den 
sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin valdes på grund av att jag valde att 
studera hur små barn lär matematik i samspel med andra. För att förenkla analysen av 
empirin har jag valt att utgå från de tre centrala begrepp inom den sociokulturella teorin. 
De centrala begreppen är språket, mediering och den proximalautvecklingszon. 
 
6.2  Urval 
Då det var en kvalitativ studie så användes endast en avdelning på en förskola i 
kommunen. Denscombe (2009) framhåller att när det är en liten urvalsgrupp som 
medverkar i en studie bildas det ett djup i forskningen.  
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Avdelningen som studien utfördes på var en avdelning där barnen var mellan ett och tre 
år. Arbetet riktar sig främst på barnen som är mellan ett och två år. Det fanns fyra 
pedagoger som arbetade på avdelningen. Förskolan som valdes ligger centralt och har 
barn från hela kommunen som antagning. Det var den centrala placeringen samt att de 
hade barn från hela kommunen som gjorde förskolan intressant och relevant att studera.  
 
6.3 Etik 
När en studie genomförs finns det vissa etiska ställningstagande som forskaren måste ta 
hänsyn till.  ermer n (      framhåller de fyra forskningsprinciperna. Den första 
handlar om informationskravet där alla som deltar i forskningen ska få information om 
forskningens syfte. Här fick personalen på den aktuella avdelningen muntlig 
information om mitt syfte och föräldrarna till barnen fick informationen i ett brev (se 
bilaga). Under samtyckeskravet fick både barn och pedagoger välja att neka om de inte 
ville delta. Här kan små barn visa det genom att själva lämna platsen eller genom att 
använda kroppsspråk och ansiktsuttryck. Föräldrarna fick information om 
Konfidentialitetskravet i missivbrevet och där förklarades även vad 
konfidentialitetskravet betydde. Den sista handlar om nyttjandekravet vilket innebär att 
den insamlade empirin enbart kommer att användas till denna forskning och empirin 
bevaras på ett lämpligt vis. 
 
6.4 Genomförande och bearbetning 
Först tog jag kontakt med en förskola som låg centralt. Här presenteras uppsatsens syfte 
och att det var videoobservation som var mätningsinstrumentet. Personalen blev väldigt 
intresserade och tyckte att det var helt okej att jag utförde videoobserveringen på deras 
avdelning. När jag hade fått klartecken från personalen hängdes ett missivbrev upp till 
barnens vårdnadshavare (se bilaga).  
 
Det var mitt syfte som var avgörande för att det blev videoobservation som 
mätningsinstrument. Videoobservationer valdes för att barnen som jag kommer att 
fokusera på är mellan ett och två år samt valet av syftet. Dimenäs (2007) och 
Denscombe (2009) är båda överens om att videoobservation är ett verktyg som fångar 
upp mycket material under en relativt kort period. Denscombe (2009) skriver vidare att 
använda videoobservation som mätningsinstrument gör det möjligt att få syn på vad 
barnen och pedagogerna gör.  
 
Videoobservationens längd uppkom i ca 30 min som sedan transkriberades. 
Transkribering innebär att all empiri skrivs vid ner ordagrant vid en avlyssning av 
videoobservation eller vid en observation. Transkriberingen gör det ännu lättare att få en 
helhet på empirin och på så sätt går det lättare att kategorisera in den under olika teman. 
Då barnen blandades upp med andra avdelningar valdes vid ett tidigt skede att 
kombinera videoobservationen med observation som mätningsinstrument. När 
observationen användes som mätningsinstrument kombinerades bilder, penna och 
papper. Denna kombination gjorde det möjligt att få ner så mycket som möjligt när 
videoobservationen var begränsad. Denna kombination av mätningsinstrument uppstod 
på grund av säkerhetsskäl. Denna kombination var användbar då de mindre barnen bytte 
aktivitet ganska ofta. Då kunde penna och papper vara bäst och vid nästa stund var 
videoobservationen bäst att utgår ifrån. En del fundering uppstod om det hade blivit ett 
annat resultat om videoobservationen hade kombinerats med en enkät eller intervju. 
Dimenäs (2007) framhåller att det är nyttigt att kombinera undersökningsinstrumentet 
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för att få en så korrekt tillförighet som möjligt. Det som gjorde att jag ändå övervägde 
att enbart ha videoobservation/observation som mätningsinstrument var att den samlar 
upp en enorm mängd empiri under en begränsad tid. Om en enkät eller intervju hade 
använts som mätningsinstrument hade materialet kunnat försämras eller blivit felaktigt. 
Nackdelen med en enkät hade kunnat leda till att deltagaren tröttna på grund av 
mängden frågor eller för att frågeställningarna var försvåra att förstå. Det kan även vara 
så att forskaren påverkar den medverkande för mycket så att det inte mäter rätt empiri 
som väntat. En annan sak kan vara att förskolläraren som hade velat vara med inte har 
tid att medverka på grund av personalbrist.  
 
6.5 Validitet och reliabilitet  
 
6.5.1 Validitet 
Allword och Eriksson (2010) beskriver begreppet valitditet som att forskaren mäter det 
som forskaren har som avsikt att mäta från starten i arbetet. Även Sohlberg (2013) 
beskriver begreppet validitet att forskaren mäter det som forskaren hade tänkt mäta från 
början av forskningen. Lantz (2011) framhåller att validitet handlar om att studera det 
som är tänkt att studeras i en forskning. I denna forskning handlar det om att studera hur 
små barn lär matematik i samspel med andra. Validite t handlar om hur giltig studien är. 
I min undersökning går det att se att den är giltig i och med 
videoobservation/observation används som mätningsinstrument. Det är syftet som 
avgjorde mätningsinstrumentet och att barnen som forskningen fokuseras på är små. 
När forskningen sker på en och samma plats med en liten urvalsgrupp finns det 
möjlighet att komma närmare fenomenet i frågan och på så sätt blir mätningens relevans 
giltig. 
 
6.5.2 Reliabilitet 
Lantz (2011) skriver om att det är möjligt att kontrollera om reliabilitet eller 
tillförligheten i en studie. Om forskaren har utgått från en observationsstudie går det att 
kolla reliabiliteten genom att göra om observationen en annan gång. Det gäller då att ha 
med samma individer som deltog under första omgången. Om forskaren väljer att göra 
om studien med samma mätningsinstrument som vid första tillfället bör forskaren få 
samma värden vid mätningen som vid den första in.  
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7 Resultat och analys  
När empirin var insamlad delades den upp i olika huvudavsnitt för att underlätta arbetet. 
De olika huvudavsnitten som jag valde att utgå ifrån är språket, mediering och den 
proximala utvecklingszonen. De huvudavsnitt som jag valde är centrala begrepp inom 
den sociokulturella teorin som beskrevs i teoridelen. När jag hade kommit så här långt 
hittades underavsnitt. De underavsnitt som hittades var: matematik som initieras av 
pedagoger och matematik som initieras mellan barnen. Sedan presenteras väl valda 
delar av empiri insamlingen in under varje underavsnitt. 
 
Matematik som initieras av pedagogen 
 
7.1 Videoobservation 1 – Fönstermålning 
Pedagogen och barnen skulle göra det höstfint inne på avdelningen. Pedagogen och 
barnen skulle måla träd, där barnens händer skulle föreställa löv. Pedagogen hade redan 
målat upp trädstammarna i tre olika fönster. Pedagogen och barnen tittade ut genom 
fönstret och kollade på lövens färger.  
Pedagogen: ”Vilken färg har löven?”  
Barnen: ”grön” 
Pedagogen: ”Finns det fler färger på löven?” 
Barnen: ”röd”  
 
Pedagogen fortsatte med att berätta vad de skulle göra med barnen. ”Nu ska vi måla på 

era händer”. ” änderna trycker vi sedan mot trädet så det blir fina löv”.  Pedagogen 
fortsätter sedan med att räkna färgflaskorna när barnen nyfiket tittar på. De räknade 
tillsammans ”ett, två, tre och fyra”. Under tiden de räknar visar pedagogen med handen 
vilken flaska de är på. Barnet som fick börja måla var i ett års ålder. Barnet skrattar då 
pedagogen målade med gul färg på barnets handflata. Barnet säger ”eh” och är väldigt 
glad. Pedagogen svarade barnet med ett ”Uh” och byter sedan den gula färgen mot den 
röda färgen. ”De” och” eh” säger barnet då och tittar på sin hand, blickar sedan upp mot 

färgburkarna. När pedagogen har målat klart lyfter pedagogen upp barnet. Barnet ser då 
att andra barn redan har gjort sina handavtryck och utbrister ”De”. Pedagogen trycker 
barnets hand mot fönstret och går sedan ut för att tvätta av barnets händer. 
 
7.1.1 Analys – fönstermålning 
Barnet och pedagogen använder sig av språket för att kommunicera med varandra. Här 
inkluderas det språkliga redskapet. Vygotskij i Säljö (2010) framhåller att det är när vi 
använder oss av språket som vi kan göra oss förstådda hos andra människor i vår 
omgivning. Språket har vi alltid med oss oavsett vad vi gör. Det är via det talade och 
skrivna språket som vi kan förmedla det vi kan till andra människor. Det språkliga 
redskapet framträder genom barnets ”eh” och ”de” ljuden samt när dem räknar hur 

många färger det står på bordet. Pedagogens förhållningssätt begränsar barnets 
utforskande något, då barnet hade behövt få ord på vad som händer under hela 
processen. Perry, Dockett och Harley (2007) framhåller att pedagogens förhållningssätt 
är avgörande på vad barnen får lära. Nu fick barnen information i början av processen. 
Det var många barn som skulle måla sin hand på fönstret så allt gick så snabbt. Den 
intensiva processen gjorde det svårt för det lilla barnet att ta till sig vad som hände.  
In ett samtal besvarade pedagogen barnet en gång med att säga ”uh”. När barnet 
försökte uttrycka sig med hjälp av det verbala språket är det av betydelser att få ord på 
vad dem gör. Vidare tar pedagogen hjälp av olika verktyg (artefakter) för att fullfölja 
fönstermålningen. Enligt Vygotskij i Säljö (2010) skrivs det om att mediering omfattar 
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de redskap eller verktyg som vuxna eller barn använder sig av för att tillägna sig 
kunskap i omvärlden. Språket och det materiella har inverkan på vad människan 
kommer att lära sig. Det är penslar och färg som behövs för att kunna skapa 
fönstermålningen samt barnets hand för att få fram handavtrycket som ska symbolisera 
lövet på trädet. Här är det svårt att se om barnet kommer vidare i sin proximala 
utvecklingszon. Lärandet sker på inre och yttre plan. Vilket betyder att barnet bearbetar 
den nya kunskapen inom sig. Barnet fick en konkret visning vid antal då pedagogen 
visade med hjälp av fingret vilken flaska de räknade. Det är till hjälp för det mindre 
barnet att kunna koppla vad som räknas, i detta fall färgflaskorna. 
 
7.2 Observation 2 – sandlådan 
Barnen sitter tillsammans med en pedagog i sandlådan och bakade sandkakor. När de 
sitter och bakar kakor har de tillgång till många uteleksaker. Just i denna situation 
använder de sig av en stor och en liten spade, en sandkakasform som har formen av en 
sockerkaksform samt hinkar i olika storlekar. När pedagogen hade bakat klart sin kaka 
och skulle vända den om använde sig pedagogen av en ramsa: ”ett, två, tre kakan är 
uppe”.  är fick barnen höra hur det matematiska begreppet antal kan användas. Barnen 

fortsatte att baka kaka utan att lägga något större intresse vid att pedagogen räknade. 
När barnen bakade kakan fyllde dem den med sand och vände den om. När barnen hade 
vänt kakan om slog de med spaden ett antal gånger innan de lyfte bort kakformen. 
Ibland bankade de två gånger ibland blev det tre gånger. Barnen lyfte bort formen och 
brydde sig inte om att kakan gick sönder. ”Ska vi göra en ny kaka?”, ”vi kan göra en till 
här bredvid den andra.” 
 
7.2.1 Analys – sandlådan 
 
De material eller verktyg som användes i denna situation för att få igång ett matematiskt 
samtal var spadar, sandkakas formar i olika storlekar och former samt färger. Det fanns 
även ett språkligt redskap som uppstår då pedagogen räknar ”ett, två, tre…” för barnen. 
Pedagogen och barnen kommunicerar med kroppspråket och det verbala språket. 
Språket är ett verktyg som alltid finns, fast i olika uttrycksformer. I denna process 
kombineras det verbala språket med kroppspråket. Pedagogen berättar en ramsa för 
barnen där barnen får möjlighet att höra antal. Här får barnen bekanta sig med det 
matematiska begreppet antal då pedagogen väljer att berätta en ramsa för barnen. 
Björklund (2008) skriver att beroende på om pedagogen är positiv eller har god 
kompetens inom små barns matematik lyfter de fram matematiken i alla tänkbara 
situationer. Här fångar pedagogen upp barnen med en ramsa.  
 
För att barnen och pedagogen ska kunna baka sandkakorna använder de sig av olika 
verktyg. De har stora och små spadar, sandkaksformar i olika former, spannar som även 
de är i olika storlekar. Vygotskij i Säljö (2010) framhåller vidare att det ingår även 
fysiska redskap inom begreppet mediering. Spadar behöver vi för att kunna framställa 
gropar med i sanden När barnen gör sin kaka fyller de kakorna med sand och vänder 
den om. När de har vänt kakorna om bankar barnen med spaden. Här slår barnen mellan 
två och tre gånger med spaden innan de tar bort kakformen. Slagen med spaden kan 
vara deras sätt att uttrycka att de kan slå upp till tre gånger. Det kan också vara slumpen 
som är avgörandet för att det blir så många slag med spaden. Ramsan sträcker sig upp 
till tre och spadslagen sträcker sig oftast upp till samma antal. Pedagogens positiva 
inställning till utforskandet av antal gör det möjligt för barnen att undersöka antal på 
olika sätt. Både genom att höra pedagogen berätta om ramsan ett två tre och genom att 
de själva får slå med spaden lika många gånger. Barnen hade ett stort utbud av olika 
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sorters verktyg vilket gör det lättare för de att undersöka ett visst fenomen. Det är via 
leken och samspelet som barnen utmanas och utvecklas för att kunna komma vidare i 
sina individuella utvecklingszoner. 
 
7.3 Observation 3 – pärlhalsband 
 
Två barn satt och pärlade halsband på eftermiddagen. Barn ett satt och gjorde ett 
halsband av lila och rosa pärlor. Barn ett tog mer eller mindre den ena färgen till den tog 
slut och bytte sedan till nästa. Det andra barnet som var yngre hade gjort ett helt annat 
pärlmönster. Barn två gör följande mönsterkombination: grönt, lila, grönt, lila, orange, 
orange, grön, gul, lila osv. Under tiden barnen sitter och pärlar säger den ena pedagogen 
till den andra pedagogen som står en bit bort, ” det är så roligt när de kan skapa 

mönster”.  är fick barnen ta del av det matematiska begreppet mönster genom att 
lyssna på pedagogens verbala språk. 
 
7.3.1 Analys – Pärlhalsband 
Pedagogen och barnen kommunicerar med hjälp av språket. Pedagogen berättar för 
barnen att de gör olika mönster av pärlorna. De verktyg som barnen får arbeta med är 
tråd och en sorts pärla med olika färger. Pedagogens positiva inställning gör det möjligt 
för barnen att utforska mönster med hjälp av pärlor. Perry, Dockett och Harley (2007) 
poängterar att pedagogerna med god kompetens har lättare för att fånga upp barnens 
intresse i alla matematiska sammanhang. Ett exempel är när pedagogen här pratar om 
mönster när barnen sitter och pärlhalsband. Ett barn gör mönster av två sorters färger. 
Det barn som enbart använder två pärlor sorterar ut en färg åt gången. När den ena 
färgen var slut togs nästa färg och den färgen användes till pärlhalsbandet var klart. Det 
andra barnet gör ett mönster av flera sorters färger. Barnen får hjälp av pedagogen som 
hjälper till med att sätta ord på vad barnen gör. När barnen via språket hör mönster och 
sitter med verktyget pärlor har de goda möjligheter att utforska det matematiska 
begreppet mönster vidare.  
 
Matematik som initieras mellan barnen 
 
7.4 Videoobservation – ”bil rummet” 
Fyra barn sitter inne i ”bil rummet” där de har tillgång till bilar och en hel del olika 
sorters byggklossar. Det är både duploklossar och träklossar med olika geometriska 
former. Det finns även olika sorters bilar, de är stora och små vissa har släp. 
  
Barn ett försöker stoppa de olika geometriska klossarna i en klosslåda där det finns en 
triangel, cylinder och en kub. Det finns två olika former på cylindrarna då det är fyra hål 
i klosslådan. 
 
Barn två har satt ihop fem stycken små duploklossar i olika färger. Grön, gul, röd, gul 
och gul. Det ligger en vit, och två röda klossar intill barnet. När barnet har de fem 
klossarna i ett torn så sätter barnet tornet på fingret. Barnet tar bort fingret från tornet 
ganska snart och plockar sedan sönder tornet. Barnet har en plasttallrik framför sig som 
hen lägger upp tre duploklossar på. Barnet vänder efter en stund tallriken upp och ner, 
klossarna åker av och barnet väljer att avsluta lekstunden.  
 
Barn tre har plockat upp en blå duplokloss och försöker få den till att åka ner på en ramp 
som finns uppe på väggen. Rampen är gjord av tre trälister. Barnet når inte upp till den 
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högsta utan nöjer sig med att nätt och jämt få upp den på den andra rampen. Barnen 
släpper klossen och klossen faller ner mot golvet. Barnet försöker få upp en ny kloss 
men blir nekad av ett annat barn att ta den. Detta nekande uppstår på grund av att denna 
kloss tillhör det andra barnets bygge. Barn ett avbryter nu leken med klossen som föll 
ner från rampen och går ut från rummet. 
 
Det fjärde barnet sitter och har hittat en duplo ”ställning” med två klossar på.  en sitter 

och försöker få bort dem samtidigt som hen säger ”e”,”de” och använder ibland mer och 
ibland mindre kraft för att få loss dem. Att barnet använder mer eller mindre kraft syns 
på barnens kroppsspråk att det blir tyngre. 
 
7.4.1 Analys – Bil rummet 
Via leken får barnen möjlighet att utforska och utveckla en mängd olika matematiska 
kunskaper. Eriksson (2010) betonar hur betydelsefull leken är för barnens fortsatta 
utveckling och inlärning. När barnen är i sin lek kopplar de av och när de är 
avslappnade vågar dem utforska och utveckla det fenomen som de höll på att utforska.  
Via bygg och konstruktionsleken som försegår i rummet bekantar barnen sig med 
volym, rumsuppfattning, geometriska figurer, avstånd höjd för att nämna några 
matematiska begrepp. Barnen lär sig de matematiska begreppen genom att få utforska 
det materialutbudet som finns i bilrummet i samspel med varandra. Det är leken som är 
en nyckel till lärandet där barnen får möjlighet att utveckla sina kunskaper tillsammans. 
Barnen har olika förkunskaper om olika fenomen och det gör att barnen tillsammans 
kan komma in i olika stadie genom att utmana varandra. Leken gör så att de vågar 
utmanar varandra mer avslappnat än i text en samling. Shabani, Khatib och Ebadi 
(2010) skriver att barnen utvecklas när de får möjlighet att lära tillsammans. I samspelet 
sätter de snurr på varandras kunskaper och barnen är avslappnade nog för att våga 
utmana sig så de sätter nya högre mål att sträva mot. När de byter perspektiv byter de 
kunskap som de sedan väljer att utforska vidare med hjälp av varandra och med hjälp av 
det material som de har tillgång till.  
 
7.5 Videoobservation - Knopp-pussel  
Två barn sitter och pusslar med knopp-pussel. Det är ett pussel där det ska vara sju bitar 
i och har motiv med olika bondgårdsdjur. Ett barn tar en pusselbit försöker lägga den 
rätt på pusselbrickan, barnet får inte till det och släpper biten. Nästa barn tar till sig 
pusselbiten och lyfter upp den. Barnet lägger ner den strax inpå och puttar nu fram den 
till samma plats där barn   hade den. Barn två släpper pusselbiten och säger ”ä”. Barn 
ett tar pusselbiten på nytt vrider den lite och försöker få den på rätt plats genom att föra 
upp den till nästa tomma plats på pusselbrädan. Barnet märker att den inte hamnar rätt 
och lämnar nu detta pussel för att inta en ny aktivitet. Barn två provar igen med att lägga 
tillbaka pusselbiten på ruta ett men ger också upp pusslandet som barn ett gjorde.  
 
7.5.1 Analys – Knopp-pussel 
Här syns hur barnen använder sig av det språkliga redskapet. I Säljö (2010) poängteras 
det hur bra människan är på att förmedla sig genom att hitta ett språk som alla förstår. 
Barnen försöker få pusselbiten på plats genom att kommunicera med hjälp av 
kroppsspråket samt det verbala språket i den mån de kan, ett ”a”ljud uppstår under 
samspelet med kompisen. Det material som används för att ett matematiskt tänkande 
ska uppstå är pussel med olika figurer och former. Här syns hur barnen försöker komma 
vidare i sin proximala utvecklingszon genom att dela med sig av nya sätt att få i 
pusselbiten rätt. Christensen och Allison (2008) framhåller att det oftast är på förskolan 
som barnen för första gången hamnar i ett socialt sammanhang med andra människor. 
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Det är i den sociala situationen som barnen blir utmanade av varandra och får på så vis 
nya kunskaper, som de vill fortsätta att utvecklas tillsammans genom att utforska 
fenomenet på nytt. Först lägger de bara pusselbiten på brickan. Sedan puttar de fram 
den, de vrider den om i hopp om att den ska falla på plats och så vidare. Detta delar 
barnen med sig av för de turas om att göra de olika momenten då de inte lyckas få 
pusselbiten rätt. Shabani, Khatib och Ebadi (2010) framhåller att barnen utveckla när de 
får möjlighet att undersöka ett fenomen tillsammans. Då barnen få samspela med en mer 
kompetent person blandas kunskaperna och de kan då utveckla en djupare förståelse för 
fenomenet tillsammans. 
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8 Diskussion 
I diskussionskapitlet har jag valt att diskutera metodvalet, sammanfattande diskussion 
och förslag på fortsatt forskning 
 
8.1 Metodval 
Det var syftet som avgjorde att det blev den kvalitativa metoden. Syftet handlar om hur 
små barn lär matematik i samspel med andra. Det innebär att forskaren behöver studera 
hur ett litet barn upplever ett fenomen i deras vardagliga miljö alltså på plats i förskolan. 
Hartman (1998) skriver att en kvalitativ undersökning handlar om att studera andras 
livsvärldar för att få en ökad förståelse av ett begränsat område i detta fall hur små barn 
lär matematik i samspel med andra.  
 
För att få reda på hur ett barn upplever ett fenomen behöver forskaren närma sig ett 
barnperspektiv på ett så naturligt sätt som möjlig. Då är videoobservation ett lämpligt 
val då forskaren kan filma det barnet gör och kan se sekvensen som samlas in på nytt. 
Denscombe (2009) framhåller att videoobservation är användbart då det lätt fångar upp 
en mängd empiri på kort tid och att det går att se filmerna i olika omgångar. Även 
Dimenäs (2006) poängterar att videoobservation är lämpligt för att fånga upp allt som 
händer även de små detaljerna som är lätt missas vid enbart fältanteckningar. Små 
detaljer inkluderar kroppspråk och ansiktsuttryck för att ge en närmare definition av små 
detaljer. Videoobservationerna gör det möjligt för forskaren att se samma händelse flera 
gånger upptäckts små detaljer som inte synliggjordes vid första filmvisningen.  
 
När förskolan som var med i studien ofta arbetade med andra avdelningar valdes 
videoobservationen att kombineras med bilder och noteringar. Bilderna och 
fältanteckningarna blev lika stora som videoobservationen vilket ledde till att 
videeoobseveringen uppgick till ca 30 min. Nackdelen med att använda bilder är att det 
blir stelt om man jämför med videoobservationen. När empiri insamlingen skedde med 
fältanteckningar var det svårt att få ner allt som hände på en gång rätt att en 
transkribering skedde omgående. Transkriberingen var till för att underlätta arbetet och 
den var också till stor hjälp under arbetets gång. För att få ett tydligare svar på den andra 
forskningsfrågan hade det gått att använda intervju eller en enkät. Det hade lätt till att 
fler citat hade kunnat kopplas till resultats del. Nackdelen med intervjuer och enkäter är 
att stressen i samhället att personalbristen gör att personalen inte hinner besvara den i 
tid lika så med vårdnadshavarna.  
 
8.2 Sammanfattande diskussion  
Syftet med studien var att få en bredare kompetens om hur små barn lär matematik i 
samspel med andra. För att få hjälp med detta sökte jag kontakt med en förskola som låg 
centralt i kommunen. Förskolan som ligger centralt har barn ifrån hela kommunen vilket 
gjorde förskolan extra intressant att studera. 
 
Den låga åldern på barnen och syftet var två faktorer som avgjorde att det blev 
videoobservation som användes till mätningsinstrument för att få svar på mina 
frågeställningar. Videoobservationen gjorde det möjligt att samla in en mängd empirer 
under en begränsad tid. Mängden empiri gjorde det möjligt att se hur barnen lär sig 
matematik i deras vardagliga miljö. Det hade gått att kombinera videoobservationen 
med intervjuer och enkäter. Det hade varit möjligt att ha matematiksamling för att se 
hur barnen utvecklar sina matematikkunskaper under studiens gång. Nackdelen med 
dessa alternativ är att samhället är så stressande så det hade varit stor risk att inte alla 
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hade hunnit besvara alla rätt att intresset hade funnits där. Fördelen hade varit att det 
hade blivit ett klarare och tydligare resultat samt fler citat att kunna ha under resultats 
del.  
 
Resultatet visar att barnen lär sig matematik när de får möjlighet att samspela med andra 
via leken. Samspelet sker mellan barn - barn. Matematiken som barnen använder i 
samspel med andra är mätning, rumsuppfattning, antal, sortering och klassificering, 
geometri och mönster. Via videoobservationerna syntes det att barnen är måna om att 
dela med sig av sina kunskaper till sina medmänniskor.  
 
Omgivningen visar sig ha betydelse på vilken sorts matematik barnen kommer att få 
lära. Miljön, materialet och pedagogens förhållningssätt är faktorer som förenklar eller 
begränsar barnens matematikinlärning. Det är betydelsefullt att barnen får leka och 
samspela med andra för det är här barnen får möjlighet att utforska, utveckla och bygga 
vidare på de kunskaper som de redan har.  
 
Mitt resultat har bidragit med en ökad kompetens om hur betydelsefullt det är för 
barnen att ha en pedagog närvarande. En utbildad pedagog har lättare för att fånga upp 
alla eller många matematikssituationer och göra de meningsfulla för barnen med hjälp 
av leken. När en pedagog är narvande utvecklar barnen förståelse för matematiken och 
få förståelse för de grundläggande begreppen inom matematiken. De grundläggande 
begreppen är en värdefull kompetens för baren inför den kommande skoltiden. Som 
Perry, Dockett och Harley (2007) framhåller att det är pedagogens förhållningssätt som 
är avgörande på vad barnen får lära. I de sammanhang där barnen har fått samspela med 
en kompetent pedagog har det visat sig att barnen kommer längre fram i matematiken än 
de tidigare har trott. Det beror på att den kompetenta pedagogen har lättare för att fånga 
alla matematiksituationer och göra de meningsfulla för barnen. 
 
8.3 Professionsrelevanta konsekvenser 
Denna studie har haft fokus på hur små barn lär matematik i samspel med andra. När 
andra förskollärare ta del av denna studie borde nya tankar uppstå, om hur förskolan kan 
utmana små barn i den grundläggande matematiken redan i förskolan. 
 
Studien tar även upp hur stor betydelse miljön och pedagogens förhållningssätt har för 
inverkan på barnens matematik inlärning. Dessa faktorer Bode med väcka nya 
funderingar på hur verksamheterna ständigt kan utvecklas för att ge barnen den 
matematikkompetens som de behöver. 
 
8.4 Förslag på fortsatt forskning 
Det hade varit intressant att få komma tillbaka på samma avdelning med samma 
individer som deltog nu för att se om empiri insamlingen hade blivit densamma eller om 
det hade skett en förändring. Det hade varit intressant att kombinera videoobservationen 
tillsammans med enkät eller intervju för att se om vilka matematiska begrepp som 
pedagogerna använder sig av. Språket hade också varit intressant att studera på ett 
djupare plan då det är en av de avgörande faktorerna på vad barnen kommer att lära.
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Mitt namn är Marielle Aronsson och studerar på distans till förskollärare vid 
Linnéuniversitet i Kalmar. Under höstterminen (september - januari 2017) kommer jag 
att arbeta med en C-uppsats. Syftet med min undersökning är att ta reda på hur små 
barn tillägnar sig matematik i samspel med andra. Det innebär att jag kommer att 
videoobservationer några barn på förskolan. Vissa delar av observations material 
kommer att finnas med i uppsatsen. Observationsmaterial kommer att vara 
konfidentiellt. Konfidentiellt betyder att barnens riktiga namn byts ut mot text barn 1 
och barn 2, för att ingen annan ska veta om vilket eller vilka barn som har varit 
delaktiga i studien. Uppsatsen kommer slutligen att publiceras i diva portal. Diva portal 
är en databas där studenters examensarbeten samlas ihop. 
 
För att jag skall kunna göra detta måste jag ha ert medgivande. 
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Barnets namn ………………………………………………………………… 
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