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1. Inledning 
Att lära sig matematik bygger på förståelse av flera grundläggande principer som barnet 
tillägnar sig i samspel med sin omgivning. Även de minsta barnen använder sig av matematik 
i sin vardag. Hur arbetar pedagogerna för att synliggöra matematiken för barnen? Var ligger 
fokus? På att räkna? Matematik är så otroligt mycket mer än att bara räkna och här har 
pedagogen en stor möjlighet att inspirera till vidare kunskap inom området anser vi. Genom 
matematiken kan barnen exempelvis få uppleva betydelsen av former och mönster, 
parbildning, skillnader och likheter, jämförelser av storlek, sortering och klassificering 
(Forsbäck, 2008). 

Vi är intresserade av att undersöka hur pedagogerna arbetar med de yngsta barnen på 
förskolan utifrån sortering och klassificering. Vi vill också se om pedagogerna har format den 
pedagogiska miljön för småbarnen utifrån någon speciell tanke? Vi har egna erfarenheter av 
att den pedagogiska miljön inte alltid är utformad med fokus på matematiken. Därför avser vi 
att undersöka hur förskolan kan arbeta för att samtliga barn ska få möjlighet att utveckla 
grundläggande matematiska kunskaper och då redan under de yngre åren. Att öka barnens 
matematiska kunskaper och intressen inför den kommande skoltiden, utgör även ett av 
strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö 98. För att kunna existera och aktivt vara med och 
påverka beslut i ett demokratiskt samhälle är det nödvändigt att besitta matematiska 
kunskaper (Emanuelsson, 2008). Och denna grund bör läggas tidigt, redan i förskolan. 

Pedagogen bör känna igen barnets begynnande förståelse och kunna se den i barnens 
aktiviteter, för att kunna stödja barnet till vidare utveckling. Genom att sortera och klassificera 
skapar barnet ordning och struktur, vilket är grundläggande för det matematiska tänkandet. 
Här kommer även in att jämföra, se likheter och skillnader samt att gruppera föremål och 
begrepp utifrån olika egenskaper (Emanuelsson, 2008). Vi anser att det är av vikt att tidigt 
börjar arbete med matematik redan med de yngsta barnen för att gynna alla barns matematiska 
utveckling. Vi är väl medvetna om att språket har en betydande roll i matematiken, men vi har 
inte valt att fördjupa oss inom denna kombination av faktorer i vår studie.  
 

1.1 Syfte 
Vår avsikt med arbetet är att få en bild av hur pedagogerna på förskolorna arbetar med 
grundläggande matematik utifrån sortering och klassificering. Vi kommer även att undersöka 
vilka matematiska begrepp pedagogerna fokuserar på och varför de gör det. Barnen som 
pedagogerna arbetar med är i åldern 1-3 år. 
 

1.2 Frågeställning 
För att nå syftet tänker vi använda oss av följande frågeställning: 

• Hur arbetar pedagogerna med grundläggande sortering och klassificering med de yngsta 
barnen i förskolan? 

• Vilka matematiska begrepp fokuserar pedagogerna på i detta arbete och varför? 
• Hur är den pedagogiska miljön utformad utifrån möjligheten att arbeta med sortering 

och klassificering?   
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2. Teoribakgrund 

2.1 Styrdokumenten 
Matematik har haft ett litet utrymme i förskolans olika dokument de senaste 30 åren. I 
Barnstugeutredningen nämns förskolebarns grundläggande begreppsbildning med 
utgångspunkt i Piagets teorier (SOU 1972:26, 1972:27). I Arbetsplan för förskolan 
(Socialstyrelsen, 1981) finns matematiken med under ämnesblocket Naturorientering och där 
står att barn skall utveckla matematiska begrepp. Däremot står inte vilka begrepp som menas. 
Även i Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3), under Natur, finns 
matematiken. Där står att förskolan skall bidra till att barn utvecklar grundläggande begrepp 
om tid och matematik. I Lära i förskolan (Socialstyrelsen, 1990:4) däremot, ges matematiken 
större utrymme för de äldre förskolebarnen. Här diskuteras olika aspekter av matematik såsom 
sortering, klassificering, form, mönster, antalsuppfattning och hur man kan synliggöra detta 
för barnen i förskolans vardag. Skillnaden är alltså stor jämfört med dagens läroplan, Lpfö 98  
eftersom den anger mål att sträva mot vilket saknades i tidigare dokument där fanns enbart 
beskrivningar om vad förskolan kunde arbeta med och hur. Nu är det istället varje lärares 
skyldighet att planera och genomföra arbetet så att barn ges möjlighet att lära matematik 
(Doverborg, 2008). 
 

Enligt förskolans läroplan skall förskolan sträva efter att varje barn: 
• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå 
sin omvärld, 
• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang (Lpfö 
98:9). 
 

Hösten 2008 gav regeringen i uppdrag åt Statens skolverk att komplettera samt göra 
förtydligande av vissa mål i förskolans läroplan. Förskollärarnas ansvar bör förtydligas i 
läroplanen, föreslår Skolverket. De föreslår även riktlinjer för uppföljning och utvärdering av 
förskolans verksamhet. Skolverket har också fått i uppdrag av Regeringen, utifrån 
förändringarna i läroplanen att föreslå riktade insatser till personalen i förskolan för 
implementering. Skolverket ska dessutom belysa behovet av kompetensutveckling och 
fortbildning med tyngdpunkt på förskollärarna utifrån de förändringar som föreslås. Experter 
på barns utveckling och lärande samt förskolepedagogik kommer att samarbeta med 
Skolverket. Vidare ska Skolverket i sitt arbete sträva efter en så god förankring som möjligt 
med relevanta deltagare på området (Regeringen, 2008).   

En av utgångspunkterna i förtydligandena av förskolans läroplan är att förskolan ska 
stimulera den matematiska utvecklingen. Detta ska ske genom ett lekfullt lärande i samspel 
med andra barn och vuxna. Arbetslaget ska exempelvis stimulera barns nyfikenhet och 
begynnande förståelse av matematik utifrån barnets egna förutsättningar och behov 
(Regeringen, 2008).  

Senast den 31 mars 2009 skulle Skolverket redovisa inriktningen av förslag på 
förtydligande av förskolans läroplan till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Senast 
den 30 september 2009 kommer uppdraget att redovisas i sin helhet till Regeringskansliet 
(Regeringen, 2008). 
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2.2 Barns lärande i matematik 
Enligt Emanuelsson (2008) visar barn tidigt självmant intresse för tankesätt i matematik samt 
grundläggande begrepp. Under sin förskoletid möter barn matematik och de första 
erfarenheterna kan bli avgörande för hur synen på matematik kommer att utvecklas. Barnets 
kunnande grundläggs men också inställning samt attityder till matematik och dess lärande.  
En av förutsättningarna för allt lärande är, enligt Lev Vygotskij, dialogen, språket och 
samspelet (Emanuelsson, 2008). 

När barn stimuleras att reflektera och tänka skapas villkor för att barn ska få erfarenheter 
av likheter och skillnader som är kopplade till form, längd, avstånd, volym och vikt, vilket i 
sin tur ger en viktig grund för barns matematiska förståelse. Det betyder att använda sig av 
nuet, av det som händer här och nu, är knutet till barnets omvärld. Att öppna matematik 
dörren utifrån den vardagen barnet befinner sig i gör att barnet får möjlighet att få egna 
insikter kring föremål och företeelser (Gottberg, 2006) .  

Ett av förskolans viktiga mål är också att ge barnen uppmuntran och stimulans så att de kan 
utveckla en positiv uppfattning om sig själv som en lärande och skapande individ (Doverborg, 
2008). 
 

2.2.1 Samspel och gruppens betydelse 
Barns möte med matematiken uppkommer i samspel med omvärlden. Det lilla barnet upplever 
med sina sinnen. Med hjälp av upplevelser får barnet en intuitiv kunskap och med den som 
grund kan barnet senare utveckla sitt matematiska tänkande enligt Ahlberg (2000).    

Detta innebär alltså att det inte är pedagogstyrda aktiviteter som skapar möjligheter för 
barn att lära matematik. Det är i samspel mellan både barn och pedagoger som möjligheterna 
skapas att lära matematik och därför är barngruppen en viktig tillgång i lärandet. Pedagogens 
uppgift är att utmana barnen och visa matematiken som finns i lek, vardagsaktiviteter samt 
teman (Doverborg, 2008). 
 

2.2.2 Den fria leken 
Barn är utforskande och kreativa och har de på många olika sätt i sin vardag mött 
matematiken, så tillägnar de sig matematiskt kunnande. Det är via leken och det fria 
skapandet som de små barnens lärande samt matematiska kunnande har sin grund (Ahlberg, 
2000). 

Barn tillägnar sig matematiska kunskaper när de exempelvis spelar spel, leker rollek eller 
konstruktionslek samt leker med allehanda leksaker och skapar lekmiljöer. Friedrich Fröbel, 
anfader till Kindergarten i Tyskland, betonade gruppens och den fria lekens betydelse för 
barns lärande (Ahlberg, 2000).   
 

2.2.3 Begreppsbildning genom samtal och reflektion 
Enligt Häggblom (2000) finns det främst tre karaktärsdrag för matematiken, som även har 
betydelse för inlärning och undervisning. Häggblom (2000) menar att begreppsbildning och 
olika sätt att representera begrepp är stommen i matematik, där språket har en betydelsefull 
roll, både i form av skriftligt symbolspråk samt talat språk. Språket hjälper barnet att 
kommunicera sin förståelse samt stöder utvecklandet av reflektion och argument för lösningar 
på problem. Det tredje karaktärsdrag som Häggblom lyfter fram är det konkreta och abstrakta 
tänkandet, där det konkreta upplevda fenomenet kopplas samman med det mer abstrakta 
symbolspråket (Björklund, 2008). 
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Enligt Vygotskij sker begreppsutvecklingen i tre faser. Den första fasen är ordets innehåll. 
I andra fasen börjar barnet känna igen likheter och skillnader i situationer, objekt och 
händelser. Barnet börjar också klassificera och gruppera utifrån olika kriterier. I den tredje 
och sista fasen har barnet utvecklat sin förmåga att stå fast vi att det är vissa kriterier och 
egenskaper som avgör hur tingen kan klassificeras och grupperas (Sterner, 2008). 

Beroende på vad för matematiska begrepp barnet möter i sin vardag, påverkar detta hur 
barnet utvecklar dem vidare. En annan viktig faktor är också hur de vuxna lyfter fram 
begreppen i alla tänkbara situationer under dagen och om det ställs öppna frågor som ger 
barnet möjlighet att reflektera (Claesdotter, 2005).  

Pedagogen behöver ha ett förhållningssätt där det ställs frågor som ger tankeproduktion 
istället för bara svarsproduktion.  För att kunna utveckla matematiska begrepp behövs ett 
språk. Först när barnet äger språket för ett begrepp kan symboler införas. Genom språket får 
barnet också tillgång till andra delar som hör till nybörjarens matematiska värld. De lär sig att 
förstå varför det är bra att exempelvis kunna sortera, klassificera, se former, arbeta med 
parbildning, problemlösning, kreativt logiskt tänkande och så vidare. Barn lär sig på olika sätt. 
Därför är många olika sorters material en tillgång. Det viktiga är dock ett konkret material, så 
barnen får möjlighet att ta sig igenom de olika utvecklingsstegen som är nödvändiga 
(Claesdotter, 2005).  
 

2.3 Pedagogisk miljö 
För de yngre barnen är miljön på förskolan spännande. Barnet kan hitta många tillfällen att 
undersöka och upptäcka egenskaper på föremål och orsaker till företeelser som utvecklar 
barnets förståelse om omvärlden och hur den ska hanteras. När barnet utforskar tar det 
matematiken till hjälp, samt sin förståelse och egna erfarenheter (Åberg & Taguchi, 2005). 
Den pedagogiska miljön i förskolan ska inspirera barnen till olika typer av handling och 
verksamheter samt till utforskande och upptäckande. Miljön består av fysiska och psykiska 
aspekter, det vill säga både utrymmen, material och klimat. Barn erövrar sin omvärld genom 
samspel med omgivningen och därför har den pedagogiska miljöns utformning stor betydelse 
för barnens lärande. Den pedagogiska miljön sänder ett budskap över vad som förväntas ske i 
den pedagogiska verksamheten. Det är därför av vikt att den pedagogiska miljön är utformad 
så att barns lärande underlättas, men även utmanas och stimuleras (Pramling Samuelsson & 
Sheridan, 1999).   

Att miljön är viktig är inget nytt. Vygotskij (1978) betonade redan på 1930-talet miljöns 
betydelse för lärandet. Miljön bör erbjuda optimala förutsättningar, såsom utmaningar och 
frågeställningar, för att lärande och utveckling ska kunna ske (Björklund, 2007). 

Det är förskolans uppdrag att främja läroprocesser samt att ge barn upplevelser. 
Pedagogisk verksamhet består av situationer och processer där det finns givna mål för vad 
som ska läras, samt ett sammanhang för att lära. Den pedagogiska miljön utgör alltså det 
sammanhang där barnens lärande i förskolan sker. Barn har rätt att utvecklas samt lära utifrån 
sina individuella förutsättningar (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

Enligt Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) bör den pedagogiska miljön vara utformad 
så att barnets utveckling mångsidigt gagnas, då främst genom ett lustfullt lärande, skaparlust, 
kreativitet och lek. Det är alltså av vikt att man funderar över vad de dagliga aktiviteterna 
samt vad miljön erbjuder barnet för möjligheter till att fokusera sitt intresse gentemot 
begynnande matematiska begrepp (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).  

Miljön kan också påverkas beroende på vilken kultur man väljer att följa. Toddlarkulturen 
är den bildning som formas under ett- och tvååriga barns sociala samspel i förskolan. Ordet 
toddlare kommer från det engelska språket och betyder ”den som tultar”. Kroppen är själva 
ankaret i barnens samspel med varandra.  Med kroppen i livlig rörelse kan flera barn leka 
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länge med få konflikter. Vanligtvis äger leken rum kring stora föremål som stora bollar, utan 
hjälp från vuxna eller äldre barn (Løkken, 2008).  
 

2.4 Pedagogens roll 
Enligt Claesdotter (2005) hör språk och matematik hör ihop. Det finns mycket bra material att 
använda sig av för att sortera, klassificera eller göra mönster av, exempelvis knappar, pärlor, 
olika sorters makaroner och piprensare. Matematik är för livet och inte enbart för skolan och 
det är därför viktigt med vuxna som synliggör matematikens spännande värld från tidig ålder. 
Barnen behöver i sin vardag utmanas av pedagoger som är medupptäckare i vad som finns 
bakom matematikens symboler, för kunskap ger självförtroende. Att tillsammans med 
kreativitet, spänning bli problemlösare i nuet och upptäcka matematiken som återfinns i allt, 
är utvecklande för barnen. Det gäller att se situationerna och synliggöra dem för barnet samt 
sätta ord på dem. Matematiken är ett tyst språk. Trots att vi ständigt gör matematik hela tiden i 
vår vardag, delger vi oftast inte det till barnen, eftersom det mesta sker så självklar och 
automatikt för oss så att vi inte reflekterar över vad vi gör. Exempelvis då vi plockar ut 
bestick ur lådan säger vi oftast inte – nu tar jag fram skedarna ur tredje lådan. Vi vuxna oftast 
också dåliga på att svara barnens frågor på en nivå så att barnet förstår (Claesdotter, 2005).  
 

2.4.1 Pedagogen i förskolan 
Många vuxna känner sig lurade på den roliga matematiken, enligt Forsbäck (2006). 
Matematikskräcken är minst sagt utbredd. Vi får inte sprida den känslan över till barnen. Alla 
kan förstå matematik bara man får chansen att förstå. Forsbäck (2006) betonar vikten av att 
introducera begrepp och göra dem begripliga, att sätta ord på företeelser. Matematiken måste 
in redan i förskolan där lärandet grundläggs. Det är orden och begreppen som ger barnen de 
verktyg de behöver för att upptäcka matematiken (Forsbäck, 2006). 

För att få medvetna barn behövs en medveten pedagog med rätt verktyg, för det pedagogen 
inte själv kan, kan de inte heller lära ut (Gottberg, 2006). Att ta på sig matematikglasögonen, 
är något alla borde göra, enligt Forsbäck (2006), för med dem på lär man sig att utnyttja de 
tillfällen som ges att exempelvis mäta eller sortera. Det innebär att se, höra, känna och 
uppleva matematiken. Matematik handlar inte bara om att räkna, den finns i nästan allt vi gör 
under vår vakna tid, det handlar om att upptäcka världen (Gottberg, 2006).  
 

2.4.2 Att väcka nyfikenhet 
Läroplanen understryker att alla som arbetar i förskolan skall utmana barns nyfikenhet och 
intresse för matematik (Lpfö 98), att pedagogens samt arbetslaget skall ”stimulera barns 
nyfikenhet och begynnande förståelse av […] matematik, ta vara på barns vetgirighet, vilja 
och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan” (Lpfö 98:10).  

I barnens vardag finns det många naturliga tillfällen för att öka deras matematiska 
förståelse. Pedagogen kan på ett lekfullt sätt få barn att uppfatta och uttrycka, ordna och 
sortera samt jämföra efter vikt, storlek, längd och volym, på så sätt upptäcker barnen 
matematiken.  Det finns många olika tillfällen i förskolan som kan användas för att öka barns 
förståelse för grundläggande matematiska begrepp. Barn upptäcker matematik på olika sätt 
(Ahlberg, 2008). Genom att fånga tillfället, exempelvis när barn leker och utmana dem att 
reflektera och tänka lite mer och ännu längre utvecklar barnens matematik (Forsbäck, 2008).  

Fokus bör riktas mot vad som upptar barnens intresse och barnens värld samt hur man som 
pedagog kan synliggöra matematiska begrepp och idéer. Detta behöver finnas med i 
förskolans framtid och strävan för att skapa grunden för det livslånga lärandet. Så att alla 
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pedagoger antar utmaningen att skapa ett intresse för grundläggande matematik hos 
förskolebarnen och via de mötena grundlägga en matematisk förståelse i tidig ålder. För att 
barnet skall kunna erövra matematikens värld behövs en interaktion mellan lyhörda pedagoger 
och barn som är intresserade och lockas till att upptäcka den (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 1999). 
 

2.4.3 Att stimulera barns förståelse 
Pedagogen som arbetar med de yngsta barnen kan i många fall stimulera barnens tänkande, 
genom att på olika sätt få barnet att lägga märke till egenskaper hos föremål som de möter. 
Enligt Björkman (2005) menar Doverborg att de som arbetar i förskolan bör fundera över sitt 
förhållningssätt till matematik, Vilka signaler ger vi?  Vad förmedlar vi? (Björkman, 2005). 

Pedagogens professionaliet blir kvalitet i det pedagogiska arbetet. För det krävs kunskap 
om grundläggande betingelser för kunskapstillväxt samt om barns lärande och utvecklande 
samt hur de utvecklar strategier. Pedagogisk kvalitet kan följaktligen ses som den nivån av 
professionaliet hos pedagogen, utifrån dennes förmåga att skapa en miljö som erbjuder rika 
möjligheter till lärande och utveckling med hänsyn till varje barns individuella 
förutsättningar. Pedagogisk kvalitet går sammanfattningsvis att finna i förhållningssättet 
mellan barn och pedagog utifrån pedagogens medvetenhet att stödja, stimulera, utmana barnet 
i dess lärande. Barn får bättre lust att lära i en förskola av hög pedagogisk kvalitet (Doverborg 
& Pramling Samuelsson, 1999). 

Små barn har ofta inte kommit så långt i sin språkutveckling. Pedagogen behöver vara 
lyhörd och lyssna till vad barnet utrycker genom att observera barnet hur det agerar och 
handlar i olika situationer. Att pedagogen aktivt söker efter information i observationer över 
barnets intention vad det vill lära sig. Att barn och pedagog möts och lär tillsammans. 
”Essensen i det pedagogiska arbetet är att aktivt arbeta med en process som möjliggör lärande 
i riktning mot givna mål och syften” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999:103).  Att 
bidra till att utvecklingen av språket kring barnets upplevelser samt att kommunicera med det 
lilla barnet om det som sker, är en av pedagogernas viktigaste uppgifter (Sterner, 2008).  
 

2.4.4 Att stärka barnets tillit till den egna förmågan 
Grunden för lärandet är att låta barn uppleva olika aspekter av matematik och gradvis erövra 
begreppen genom att en vuxen hjälper till att sätta ord på erfarandet (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 1999).   

För att interaktion med det matematiska barnet ska ske behövs pedagoger som innehar 
olika typer av kunskaper samt intar rollen som intresserade och lyhörda 
kommunikationspartners, det anser Solem & Reikerås (2004) är ett centralt moment i barnens 
utveckling av matematisk kompetens.  

Pedagogen behöver ha kunskap om samt förstå barns språk i mötet med barnets matematik. 
Det är viktigt att utgå från barnet samtidigt som man ger utmaningar som gör att det utvecklas 
lite till. Det är också viktigt att veta om att det är den vuxnes ansvar att tillmötes gå barnet, 
inte omvänt. Att hitta vägar fram till barnets tänkande och språk och på så vis ge barnet 
möjlighet att förvalta och vidareutveckla den kompetens som de besitter (Solem & Reikerås, 
2004).  

 

2.4.5  Att vara kunnig och positiv 
En pedagog som är kunnig och positiv till matematik kan utmana barn och visa 
grundläggande matematiska begrepp i vardagen (Emanuelsson, 2008). Det är självklart 
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pedagogens roll att benämna, berätta, förklara och ställa reflekterande frågor men även att 
visa genom konkret handlande tillsammans utifrån situationen. Som pedagog arbetande med 
de yngsta barnen behöver man kommunicera utifrån ”här -och nu situationer” för att de ska 
kunna relatera till tingen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Nästan allt går att 
sortera och jämföra, storleksordna och så vidare. Pedagogen påvisar detta för barnet genom att 
uppmärksamma deras intresse för eller genom att sätta ord på deras vardagliga upplevelser. 
”Gör barnens tänkande om matematiska begrepp och idéer till figur, dvs. framträdande även 
för de allra yngsta barnen i förskolan” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999:53). 

Rika förställningar och positiva synsätt till matematiken ger mångfalt igen när lärare 
närmar sig barn som får upptäcka och lära sig matematik. Ett berömt citat från den kände 
matematikern och problemlösningsexperten Georg Polya är:  

 
”To teach effectively a teacher must develop a feeling for his subject; he can not make his students 
sense its vitality if he not sense it himself. He cannot share his enthusiasm when he has no 
enthusiasm to share. How he makes his point may be as important as the point he makes: he must 
personally feel it to be important” (Emanuelsson, 2008:42). 
 

2.4.6 Att skapa strukturer 
För att hjälpa barn att se och skapa strukturer i vardagen behövs det skapas ”ordning och 
reda”. Förvisso skapar varje barn sin egen ordning utifrån sin egen upplevelse. Om det finns 
en given ordning som kan hjälpa barnen att utveckla sin förståelse för matematik bör den 
synliggöras av pedagogen. Som pedagog behöver man se över hur barnens fysikiska miljö ser 
ut utifrån exempelvis att sortera, kategorisera samt storleksordna (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 1999). 
 

2.5 Matematik i förskolan 
Vad är det första vi tänker på när vi hör matematik? Kanske är det att räkna eller mäta. 
Matematik är så mycket mer och det finns ständigt i vår omvärld. Förskolan har vuxit fram ur 
en lekskole- och daghemstradition och fick 1998 en egen läroplan innehållande matematik 
(Emanuelsson, 2008).  

Utgångsläget för matematik i förskolan ska dock enligt Elisabeth Doverberg (2008) vara 
förskolans tradition, det vill säga vardagsrutinerna, leken och temaarbetet. Detta innebär alltså 
att pedagogerna visar den matematik som finns i vardagen eftersom det inte är pedagogstyrda 
aktiviteter som skapar möjligheter för barn att lära matematik. Det är i samspel med både barn 
och pedagoger som möjligheterna skapas att lära matematik. Under hela dagen kan medvetna 
pedagoger utmana barnen i att uppleva och använda matematiken i meningsfulla situationer 
som vi exempelvis dukning.  
 

2.6 Sortering och klassificering 
Enligt Skolverkets Analysschema i matematik (2000) är klassificering överordnad sortering 
och definieras följande: ”Klassificering handlar om att urskilja egenskaper hos det som 
sorteras samt att sortera hela mängden utifrån samma sorts egenskap” (Skolverket, 2000:26). 

Alla människor, liten som stor har ett behov av att kunna sortera. Utan den egenskapen är 
det väldigt svårt att fungera i vardagen. Då barnet sorterar och klassificerar föremål utvecklas 
deras logiska tänkande samt ökar deras förmåga att använda regler. Barnets förståelse 
utvecklas då för de matematiska begreppen och de lär sig se samband (Gottberg, 2006). Enligt 
Tom Bassarear påverkas små barns kognitiva utveckling positivt av att de sorterar och 
klassificerar samt beskriver och jämför föremål samt grupperar. Även det logiska tänkandet 
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samt sin förmåga att använda regler utvecklas när barn sorterar och klassificerar. För att förstå 
och strukturera sin omvärld använder barn sina erfarenheter av sortering och klassificering. 
För att se samband och för att kunna urskilja egenskaper som är typiska för varje grupp av 
föremål, utvecklar barnen förståelse för begrepp vilket är grundläggande för matematiken 
(Forsbäck, 2008). 

För att kunna klassificera och sortera fordras en förmåga att upptäcka såväl som jämföra 
kvalitativa likheter samt olikheter (Björklund, 2008). Genom att ha lådor och backar för olika 
saker med tydligt markerande symboler på ges de yngsta barnen en möjlighet att sortera. När 
detta sker uppstår också ofta hos barn en vilja till att plocka ner saker och med detta börjar de 
börjar de upptäcka likheter och skillnader. Barn behöver uppfatta vad som hör samman eller 
inte, för att kunna sortera (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Enligt Björkman 
(2005) menar Doverborg att hos småbarn börjar matematiken med att sortera och gruppera. 
Att sortera och ordna utifrån egenskaper är en början. Det finns ett förhållande mellan 
storlekar precis som det finns mellan talen. Doverborg poängterar vikten av att benämna saker 
korrekt. Exempelvis säger vi mindre, men menar färre (Björkman, 2005). 

 
       Grundläggande strukturer som bygger på sortering och klassificering är: 

• Att dela upp t ex fem föremål i två grupper på olika sätt, att kunna olika strategier för 
huvudräkning så att man kan välja en lösningsmetod som är ändamålsenlig för just den 
uppgiften. 

• Att ha olika lösningsstrategier för olika problemuppgifter. 
• Att förstå innebörden i en siffras värde beroende på placering enligt positionssystemet. 
• Att se hur olika enheter förhåller sig till varandra, t ex centimeter och meter, som anger längd, 

och vilka som inte alls hör ihop, t ex centimeter som anger längd och deciliter som anger volym. 
• Att kunna urskilja likheter och skillnader, t ex i antal hörn i plana figurer, för att kunna särskilja 

geometriska figurer (Forsbäck, 2008:60). 
 

2.6.1 Klassificering 
Barn försöker placera in exempelvis olika djur i sin begreppsvärld. Martin säger till sin pappa 
när de är ute och går i parken när han får syn på en svan som simmar i dammen: ”Titta, pappa. 
Isbjörn!” (Solem & Reikerås, 2004:26). Martin jämför och försöker hitta det som är 
gemensamt och det som skiljer. Han klassificerar. En viktig del för att få saker på plats är just 
klassificering, det är den som skapar ordning och struktur. Vid klassificering gör man 
indelningar i klasser efter vissa kriterier som exempelvis färg, form, storlek, ålder, konsistens, 
prestation och så vidare. Indelningar kan också göras utifrån enbart två kriterier såsom djur 
eller människor. Men man kan också använda flera kriterier, inte bara djur, utan vita djur som 
kan simma. Ju fler kriterier man använder, desto noggrannare beskrivning och klassificering. 
När man börjar känna igen och skilja mellan exempelvis en svan och en isbjörn har man 
tillägnat sig kriterier för klassifikation (Solem & Reikerås, 2004).  

Vid för många kriterier kan det bli svårt att skilja mellan olika klasser. Det kan vi upptäcka 
om vi har en uppslagsbok där vi ska slå upp olika fågelsorter. De olika kriterierna för 
klassifikation kan skapa föremål för diskussioner och funderingar.  För att kunna klassificera 
måste man identifiera nödvändiga och tillräckliga kriterier. För en isbjörn är det nödvändigt 
med fyra ben, men inte tillräckligt. För att vara djur är det nödvändigt att vara en levande 
varelse med fyra ben men det är inte tillräckligt.  Att hitta de nödvändiga kriterierna kan vara 
svårt. Vilka är de nödvändiga och tillräckliga kriterierna för att de får kalla ett föremål 
exempelvis för pinnstol? Tänk dig att du ska beskriva detta enbart med ord för en person som 
inte ens vet vad en stol är (Solem & Reikerås, 2004).  

För att små barn ska börja klassificera bör de alltså bli medvetna om likheter och skillnader 
och om vad som hör samman och inte. Däremot behöver barnet inte vara medvetet om att det 
klassificerar utifrån olika idéer (Doverborg & Samuelsson, 1999). Som pedagog bör man se 
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över sin miljö och systematisera den, det vill säga skapa ”ordning och reda”. Pedagogen bör 
också hjälpa barnet att klassificera genom att synliggöra skillnader och olikheter och på så sätt 
föreslå hur barnet kan göra för att sortera saker såsom exempelvis knappar, djur, kläder och så 
vidare. Barnet kan också upptäcka detta genom att se hur andra barn gör (Forsbäck, 2008). 

 

2.6.2 Sortering 
Att sortera sker oftast spontant i förskolans vardag, exempelvis vid dukning eller när barnen 
städar undan material och leksaker efter sig. Sortering är en naturlig del i de yngre barnens 
vardag och den hjälper dem att strukturera sin verklighet samt till upptäckter om tings 
egenskaper och dess samband till varandra (Forsbäck, 2008). 

Barn sorterar av sig självt i vardagen. De ser egenskaper och kommer på egna idéer om hur 
de kan dela upp eller dela in olika föremål. Barn har olika idéer om hur de kan sortera. När de 
leker kan stora variationer förekomma, vilket de delger till varandra och barnen får nya 
erfarenheter om hur de kan sortera (Forsbäck, 2008).  

Yngre barn verkar tycka det är mest intressant att sortera efter färg. De ser vilka färger som 
hör ihop även om de inte kan benämna dem. Sortering kan också göras efter antal, om barn 
uppfattar skillnader i antal och kan gruppera föremål utefter hur många det finns i varje grupp 
(Forsbäck, 2008). 

Enligt Forsbäck (2006) är sortering grunden i all matematik. I förskolans vardag sker 
mycket av sorteringen spontant, exempelvis vid dukning eller när barnen ska städa och lägga 
saker på rätt plast. En annan sak är att låta barnen vara med och sortera tvätt och då para ihop 
strumpor (Gottberg, 2006). 

 

2.6.3 Urskilja och särskilja 
John Mason belyser vikten av att kunna generalisera och urskilja samt särskilja, vilket är en 
grundläggande kunskap i matematik. Vi kan i små barns lekar se deras förmåga att sätta saker 
i en bestämd ordning genom att jämföra egenskaper samt genom att leta efter likheter och 
skillnader. Vi möter i vår vardag ständigt situationer som vi kan hantera eftersom vi kan 
känna igen likheter och skillnader. Detta sker eftersom vi kan bortse från vissa egenskaper 
och lyfta fram andra. Detta är vad Mason kallar för att specialisera och generalisera. Dessa 
förmågor är grundläggande och generella och ingår i matematikens kärna (Forsbäck, 2008). 

I sortering av exempelvis kulor och kuber urskiljer barnen paren som enheter, där varje del 
har likadana beståndsdelar och avgränsas av varandra (Björklund, 2008).     
 

2.6.4 Likheter och olikheter 
Att erfara likheter och olikheter är grundläggande för allt lärande (Björklund, 2007). Grunden 
för att se likheter och skillnader är att jämföra två föremål, exempelvis en stor boll och en 
liten boll (Forsbäck, 2008).  Genom att erfara likheter och olikheter i exempelvis storlek eller 
form upptäcker barnet att det finns en relation mellan de olika föremålen i fråga. När föremål 
jämförs sida vid sida blir föremålens likheter och olikheter i utsträckning och omfattning 
lättare att urskilja. Däremot kan föremål som är mycket olika till utseende vara svårare att 
jämför och bedöma storleken på. Redan i tidig ålder när barn möter på svårbegripliga 
fenomen, strävar de för att förstår dessa fenomen samt hur föremålen är relaterade till 
varandra (Björklund, 2008). 

Visuella likheter och olikheter är egenskaper som kan urskiljas genom synsinnet hos olika 
objekt. De vanligaste egenskaperna är former, färger samt storlek. Det finns också auditiva 
likheter och olikheter vilket handlar om ljud i olika styrkor och karaktärer. De små barnen kan 
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exempelvis utforska karaktären hos ljud när de slår två klossar mot varandra. Dessutom finns 
de taktila likheterna och olikheterna vilket inbegriper känselintryck hos exempelvis olika 
material och struktur. Dessa likheter och olikheter kan barn erfara genom exempelvis böcker 
som har olika sidor med olika bilder med textilytor (Björklund, 2007). 

Genom att barnet på ett varierat sätt undersöker och experimenterar med objekt i 
omvärlden blir de uppmärksamma på vilka egenskaper som karakteriserar ett intressant 
fenomen (Björklund, 2008). 

 
 
2.6.5 Variationsteorin  
Marton, enligt Björklund (2007), talar om variationsteorin. Denna teori säger bland annat att 
vi lär oss när vi erfar ett fenomen på ett nytt sätt. Hur vi erfar detta fenomen beror på hur vi 
urskiljer olika aspekter av fenomenet. För att uppfatta eller förstå fenomenet på ett speciellt 
sätt, måste vi urskilja alla de nödvändiga aspekterna. Vill vi exempelvis erfara att en person är 
lång, så måste detta synliggöras genom att vi även ser personer som är korta.  En person eller 
ett föremål behöver inte vara statiskt utan det beror på vad man jämför det med (Björklund, 
2007).  

Marton, Wen och Wong (2005) anser att variation som bas för lärande handlar om att 
uppfatta det som varierar inom ett fenomen. När en person erfar ett fenomen på ett varierande 
sätt visar sig de konstanta kritiska aspekterna, vilket innebär att lärandepersonen urskiljer 
samband och kommer därför bättre ihåg vad den lärt sig. Variation i lärandet inbegriper att 
märka hur samma fenomen gestaltar sig i olika sammanhang, det vill säga att innebörden hålls 
konstant. Det inbegriper också att uppfatta vad ett fenomen inte är, det vill säga vad som är 
speciellt hos ett fenomen. Likheter och skillnader bör därför ses som en av förutsättningarna 
för lärande (Björklund, 2007). 

I förskolemiljön möter barn matematik i många olika situationer. Barn måste få möjlighet 
att uppleva och känna matematik i olika sammanhang, eftersom det är variationer av 
erfarenheter som ger barnet förutsättningarna till djupare förståelse. Detta behövs enligt 
Björklund (2007) för att matematiken skall bli meningsfull för barn.  

 

2.6.6 Delar och helheter 
När ett barn kan urskilja delar av en helhet innebär det att barnets medvetande riktas mot 
delarnas samband, till varandra och till helheten. De ser hur flera delar tillsammans kan bilda 
en helhet, som i sin tur kan återgå till sina ursprungliga beståndsdelar. Detta medvetande 
innebär exempelvis att ett barn kan ta isär ett pussel för att sedan pussla ihop det igen. Alltså 
är delar och helheters relation till varandra en grundläggande del av matematiken. Förståelsen 
av relationen mellan delar och helhet grundläggs i barnets tidiga möten med omvärlden och 
växer fram i interaktionen med saker och människor (Björklund, 2007).  
 

2.6.7 Parbildning 
I den fria leken använder barn parbilning vid flera tillfällen, som exempelvis när barnet dukar 
i dockvrån och lägger en sked vid varje tallrik. Parbildning ligger bakom förståelsen för ”ett 
till ett-principen” vilken är grundläggande för att barn ska kunna jämföra antalet föremål i två 
mängder (Forsbäck, 2008). I det matematiska tänkandet är det av en betydelsefull aspekt att 
kunna föra samman objekt från olika mängder till par eller helheter. Delar får genom 
parbildning en ny innebörd, som en del av en helhet. Parbildning där objekt förs samman ett 
till ett kan exempelvis användas av barnet att jämföra mängder med (Björklund, 2008). 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 
Studien är kvalitativ och vi har använt oss av strukturerad, skriftlig intervju i enkätform samt 
observation av den pedagogiska miljön. Enkäter valdes för att ge arbetslagen tid till reflektion. 
Mycket tid och arbete lades ner på frågorna och inspiration söktes från andra enkäter. Vår 
tanke vid valet av frågor var att de skulle vara konkreta, faktasökande samt begränsande för 
att ingen dubbeltydlighet skulle förekomma. Frågorna måste vara enkla att förstå samt enkla 
att besvara eftersom det inte fanns någon intervjuare som formulerade frågorna (Bryman, 
2002). Syftet med att använda kvalitativa undersökningar jämfört med kvantitativa 
undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap. Fördelen med att använda 
kvalitativ undersökning är också att man kan göra löpande analyser, till exempel direkt efter 
intervjun eller observationen. Detta kan sen i sin tur ge oss idéer hur vi kan gå vidare (Patel & 
Davidsson, 1991). 

Enkäten bestod av 13 frågor (bilaga 1) som arbetslagen skulle svara gemensamt på. Vi 
valde detta för att erhålla en så korrekt bild som möjligt av hur de arbetar med sortering och 
klassificering med de yngre barnen i förskolan. På grund av att mycket av arbetet har skett 
under sommartid då förskolor varit sammanslagna eller stängda och arbetet var tidsbestämt 
ansågs valet av enkäter vara det bästa alternativet. Fördelen med att lämna ut enkäter var 
också att arbetslagen kunde få besvara frågorna i sin egen takt.  Enligt Bryman (2002) anses 
det lättare att anpassa enkäter efter respondenternas behov än en intervju, eftersom deltagarna 
kan besvara enkäten när de har tid och möjlighet. Detta var något vi tog fasta på i valet av 
metod. Enkäten utformades med öppna frågor och fördelen med detta var att respondenterna 
fick svara med egna ord. Detta lämnade utrymme för eventuella oanade svar samt att det inte 
styrde respondenternas tankar i någon speciell riktning. Nackdelen med öppna frågor är att det 
krävs mer tid av respondenterna att formulera sina svar samt att svaren måste tolkas av 
mottagaren (Bryman, 2002).  
 

3.2 Etiskt ställningstagande 
Det fanns flera olika etiska ställningstaganden att ta hänsyn till inför hur undersökningen 
skulle genomföras och detta beaktade vi under vårt arbete. Bryman (2002) tar upp fyra olika 
krav att tänka på som samtliga informanter i vår studie har informerats om. 
Informationskravet innebär att man som forskare informerar berörda personer om 
undersökningens syfte samt att deltagarna ska få information om att de när som helst kan 
avsluta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna skall behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Samtyckekravet innebär att deltagarna har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan samt att minderåriga kan krävas på föräldrars godkännande 
och nyttjandekravet, att uppgifterna som är insamlade får endast användas i forskningens syfte 
(Bryman, 2002). Vi var vid första kontakten med varje arbetslag noga med att påtala vad vi 
hade för avsikt att undersöka, att det var pedagogerna vi ville intervjua samt att vi ville 
observera den pedagogiska miljön på varje avdelning. Samtliga etiska principer framgick i det 
missivbrev som skickades till informanterna (bilaga 2).  
 

3.3 Urval 
Enkäten delades ut till sex småbarnsavdelningar på fyra olika förskolor i kommunen. 
Arbetslagen bestod av i snitt av tre pedagoger som var förskolelärare eller barnskötare. Alla 
benämns som pedagoger, oavsett utbildning. Alla arbetslag bestod endast av kvinnor. Enkäten 
riktades till hela arbetslaget för att få en så bred bild som möjligt av hur pedagogerna arbetar 
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med sortering och klassificering. Valet föll på dessa sex avdelningarna för att de nyligen fått 
fortbildning i matematik samt ingår i ett matematiskt nätverk.  
 

3.4 Genomförande och bearbetning 
Först gjordes en förfrågan till de olika avdelningarna, genom telefonkontakt om de ville delta 
i undersökningen och besvara en enkät. Därefter delades enkäterna personligen ut till de sex 
utvalda arbetslagen på förskolorna. Tillsammans med enkäten bifogades ett personligt brev 
(bilaga 2) där det gavs information om undersökningens innehåll och syfte. På det personliga 
brevet fanns våra mobilnummer nedskrivna för att de skulle ha möjlighet att nå oss vid 
eventuella frågor. Ett slutdatum på enkäten var satt cirka tre veckor efter utlämnade. Därefter 
samlades de besvarade enkäterna in personligen. Alla avdelningar utom en hade besvarat 
enkäten. Vid inhämtandet frågade vi även om att vi fick även ringa om vi hade fler frågor som 
vi ville ha svar på eller om vi ej kunde tolka deras svar. 

Efter insamlandet av enkäterna bearbetades materialet genom att enkäterna lästes igenom. 
Därefter gjordes en sammanställning av alla svar, fråga efter fråga, gemensamt av oss båda, 
för att uppnå en så god validitet och reliabilitet som möjligt. För att tydiggöra svaren gjordes 
ett urval av citat som presenteras under resultat. Analysen har utgått ifrån den frågeställning 
som belysts. I analysen har enkätsvaren studerats och kopplats till den litteratur som 
presenterats i teoriavsnittet.  
 

3.4.1 Enkätundersökning 
Vi valde att använda oss av strukturerad, skriftlig intervju med öppna frågor, där vi i förväg 
hade bestämt frågorna och dess ordning, eftersom pedagogerna hade svårt att gå ifrån för att 
muntligt svara på våra frågor (Løkken & Søbstad, 1995). Arbetslagen hade då möjlighet att 
sätta sig ner med enkäten i lugn och ro när de hade tid.  De flesta valde att fylla i den 
tillsammans på sin kvällsplanering. Både utlämningen och insamlingen av enkäterna gjordes 
personligen så att arbetslagen på samma gång hade möjlighet att prata med oss. De hade inga 
frågor om frågorna på enkäten. Däremot valde några att prata/förklara lite mer om det de 
skrivit när vi hämtade in enkäterna. Alla som vi pratade med när vi hämtade enkäten tyckte 
frågorna hade varit bra och satt i gång tankar och diskussioner i arbetslaget.  
 

3.4.2 Observation 
Vi använde oss av observationer för att få svar på sista frågan i frågeställningen. Där tittade vi 
på hur den pedagogiska miljöns utformning ser ut i ett matematikperspektiv och då främst ur 
sorterings- och klassificeringssynpunkt. Vi genomförde observationerna genom att först göra 
en kortare iakttagelse om vad som fanns på avdelningarna och sedan notera med papper och 
penna vad vi sett (Løkken & Søbstad, 1995). Tyvärr gjordes dessa observationer strax innan 
semestrarna så mycket av materialet var nerplockat på grund av städning samt flytt till annan 
avdelning. Pedagogerna kunde istället beskriva och berätta för oss samt ge oss en del exempel 
på deras miljö och material. 
 

3.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet, giltighet eller trovärdighet, går ut på att granska om de slutsatser man kommit fram 
till utifrån undersökningen har samband eller inte. Validitet innebär att man mäter det man 
avsett att mäta. Reliabilitet, tillförlitlighet, innebär huruvida resultaten från undersökningen 
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blir desamma om den skulle genomföras på nytt, eller om den påverkas av tillfälliga eller 
slumpmässiga betingelser (Bryman, 2002).  

Begreppet reliabilitet används inte i en kvalitativ undersökning på samma sätt som i en 
kvantitativ undersökning enligt Patel & Davidson (2003). I en kvalitativ undersökning 
används begreppet mot bakgrund av undersökningens unika situation. Begreppen validitet och 
reliabilitet är svåra att särskilja vilket gör att begreppet reliabilitet därför sällan används av 
kvalitativa forskare.  

Om forskaren beskriver forskningsprocessen noggrant och utförligt i olika steg, kan de 
som tar del i undersökningen bilda sig en uppfattning om alla val som gjorts och då har god 
validitet uppnåtts (Patel & Davidson, 2003). Genom sättet att beskriva bakgrunden till 
undersökningen, samt redogöra för hur och i vilket samband undersökningen genomförts och 
analyserats, skapas validitet. Det är av betydelse att verklighet och tolkning överensstämmer. 
Genom att använda sig av flertalet utdrag ur enkäterna i undersökningen får läsaren en god 
inblick av det insamlade materialet och därmed möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
rimliga tolkningar gjorts.  

Vi gjorde en skriftlig intervju som delades ut till de sex arbetslagen, som de fick cirka tre 
veckor på sig att fylla i, när de tillsammans hade tid att sitta ner. Enkäten utformades med 
öppna frågor.  Detta var ett medvetet val av oss eftersom mycket av vårt arbete skett under 
sommarmånaderna, då förskolorna är delvis stängda. Därför ansågs valet av enkäter istället 
för intervju vara bättre. Detta gjorde att vi inte kunde påverka intervjuerna med följdfrågor 
eller styra intervjuerna åt annat håll, samt att vi inte kunde påverka förutsättningarna inför 
varje intervju. När vi samlade in intervjuerna fick vi veta att arbetslagen valt att sätta sig ner 
på sin kvällsplanering och fylla i intervjun.  

Det tog ganska mycket tid att formulera enkätfrågor till den skriftliga intervjun. Vår 
grundtanke vid valet av frågorna var att de skulle vara begränsade, konkreta och 
faktasökande. Vi la stor vikt på att formulera frågorna så konkret som möjligt för att undvika 
dubbeltydlighet. Enligt Bryman (2002) måste frågorna vara formulerade enkelt och konkret så 
de blir lätta att förstå och besvara utav respondenterna när det inte finns en intervjuare som 
formulerar frågorna. 

För att kunna tillgodo se så god validitet och reliabilitet som möjligt satt vi oss gemensamt 
och tolkade svaren på enkäten. Vi gjorde också observationerna av miljön gemensamt ute på 
plats. Under resultat finns ett flertal utdrag ur enkäterna som ger läsaren möjlighet att få god 
inblick i det insamlade materialet. Med detta kan läsaren bilda sig en uppfattning om rimliga 
tolkningar gjorts. Vi har mötts av respekt och förtroende av studiens deltagare, vilket är av 
väsentlig betydelse för studiens utfall. Det visade sig i att alla enkäter var rikligt ifyllda.  
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4. Resultat och analys 
I denna del presenteras resultaten och analysen av enkäterna. Svaren varierade mycket i både 
omfattning och precision. Vi har därför valt att inledningsvis presentera vår frågeställning 
som följs av en sammanfattning från respondenternas svar. Detta kompletteras också med 
citat från respondenterna som vi tycker speglar resultatet. Enligt Johansson & Svedner (2006) 
är det lämpligt att ordna resultatavsnittet efter frågeställningarna. Att presentera resultaten 
genom en kort sammanfattning hjälper läsaren att se det viktigaste men även för att få en 
struktur i stycket. 
 

4.1 Hur arbetar pedagogerna med grundläggande sortering och klassificering 
med de yngsta barnen i förskolan? 
För att få svar på frågeställningen är det av stor vikt att få veta hur pedagogerna arbetar med 
den grundläggande matematiken med de yngsta barnen. Pedagogernas inställning till 
matematik avspeglas i arbetet med barnen. Respondenternas svar analyserades i förhållande 
till vår frågeställning.  

Matematik för pedagogerna är framförallt den vardagliga matematiken som ständigt finns 
runt oss i alla situationer, exempelvis sortera, klassificera, former, antal, räkna, mönster, färg, 
vikt, storlek, volym, tid, statistik, rumsuppfattning och problemlösningar. Matematik är också 
kroppens upplevelser, där barnen får möjlighet att erfara vikt, volym, storlek, färg och så 
vidare samtidigt som pedagogerna benämner och sätter ord på deras erfarenheter. Några 
pedagoger nämner vikten av att ge barnen begrepp som är förankrade i konkreta upplevelser. 
 
 

Form, statistik, volym, antal, sortering, rymd, area, längd, begrepp, mäta, väga, problemlösning, ja 
det är mycket och listan kan göras lång. Det är främst problemlösningen och aha upplevelsen som 
är så rolig. En sko + en sko till är ju två skor, men ett par skor enkelt, för oss men spännande för en 
tvååring (Förskola 3).  
 

 
Mer än man tror, det finns mycket matematik i vardagen, i alla situationer, bara man tar vara på 
det. Exempelvis tidsuppfattning, antal, räkna, form, rumsuppfattning, takter – musik, bild osv. Vi 
tycker detta är matematik pga. att vi fått denna kunskap genom erfarenhet, utbildning och egen 
skolgång (Förskola 5). 

 
 
Pedagogerna arbetar främst med matematik genom att benämna, ge begrepp och sätta ord på 
vad barnen gör, upplever och upptäcker. Exempelvis när de pusslar, bygger med klossar, leker 
med sand eller vatten, räknar, sorterar och så vidare.  Pedagogerna initierar samtal utifrån 
aktuella situationer samt genom att ställa frågor, samt använder sig av sånger, ramsor och 
sagor.   
 
 

När vi går och hämtar nytt hushållspapper i förrådet talar vi om: Hur många cylinderformade rullar 
är det i påsen? Hur tunga/lätta är de att bära? Hur långt orkar vi att bära? Är det hål i rullen? Hur 
många är det kvar i påsen när vi tagit en? (Förskola 3). 
 

 
Vi räknar tillsammans. Barnantal, flanosagor med matematiskt innehåll (räkna frukter, bollar osv.). 
Vi känner på saker (tungt/lätt). Vi använder material i utemiljön, pussla, bygga med klossar, 
volymträning genom sand- och vattenlek. Räkneramsor, räknesagor (Förskola 4). 
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På denna fråga svarar alla pedagoger att de arbetar med sortering och klassificering både 
spontant och planerat.  Detta sker exempelvis genom lekar, spel, pussel, duplo, pärlor, 
städning, i leken, samling och vardagen samt i rutinsituationer såsom påklädning, dukning och 
måltid.  
 
 

Ja, hela tiden i vardagen! Vi sorterar strumpor och stenar efter storlek, färg eller form eller tyngd. 
När vi jobbar med nubb/spikplattor gör barnen ibland staplar med de olika färgerna för att jämföra 
mängd/höjd, pärlor är kul att sortera! Att helt enkelt tala om skillnader – sorterar gör barnen gärna 
självmant i leken (lägger stora djuren i en hage och de små i en annan). Varför? Ge begrepp, se 
skillnader och ha kul! Bland de allra yngsta barnen blir det inte så jättemycket sortering, mer form, 
volym och rumsuppfattning (Förskola 3). 
 

 
Genom städning, vi sorterar var sak på sin plats. Vi dukning – vilka saker hör ihop (glas, bestick, 
tallrik). I tamburen vid påklädning (hitta sina skor osv.) Strumpleken – vi plockar av en strumpa 
från varje barn. Vems strumpa är vems, vilka hör ihop? (Förskola 4). 
 

 
En del av arbetslagen diskuterar matematik på planeringen medan några ansåg att det finns i 
vardagspedagogiken och att man inte behöver planera något speciellt. Pedagogerna upplever 
att barnen tycker om den matematik som de ”utsätts” för vid exempelvis måltider och i leken. 
På planeringen samtalas även om nya idéer som bygger på reflektion/utvärdering/observation 
och hur man kan arbeta vidare för att synliggöra och stimulera matematiken i vardagen. Flera 
avdelningar hade ”plattor” på golvet med siffror/antal på som barnen hoppade på och räknade 
uppåt och nedåt med hjälp av.   
 
 

Samtal kring matematik förekommer ofta på planeringen (Förskola 2). 
 

 
Vi planerar inte för matematik, det arbete som kan kopplas till matematiken kommer ur 
vardagspedagogiken. Det kommer naturligt men är inget vi planerar för (Förskola 4). 
 
 

4.2 Analys  
I sortering av exempelvis kulor och kuber urskiljer barnen paren som enheter, där varje del 
har likadana beståndsdelar och avgränsas av varandra. Att erfara likheter och olikheter i 
exempelvis storlek eller form innebär att barnet upptäcker att det finns en relation mellan de 
olika föremålen i fråga. När föremål jämförs sida vid sida blir föremålens likheter och 
olikheter i utsträckning och omfattning lättare att urskilja. Däremot kan föremål som är 
mycket olika till utseende vara svårare att jämför och bedöma storleken på (Björklund, 2008). 
Grunden för att se likheter och skillnader är att jämföra två föremål, exempelvis en stor boll 
och en liten boll (Forsbäck, 2008). Pedagogerna i undersökningen arbetar med sortering och 
klassificering både spontant och planerat.  Detta sker, exempelvis genom spela spel, pussel, 
duplo, pärlor, städning, i leken, i samlingen och i vardagen samt i rutinsituationer såsom 
påklädning, dukning och under måltid. 

I teoribakgrunden redogörs utförligt för vad som står i styrdokumenten för förskolan samt 
vikten av pedagogernas medvetenhet. Det är grundläggande att pedagogerna besitter en 
kunskap om att de i sin tur ska kunna förmedla matematiska kunskaper till barnen. I allt 
arbetet med barn är det väldigt många faktorer som ständigt skall tillgodoses. Detta kräver 
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trygga och medvetna pedagoger som gör aktiva val. I förskolans läroplan står följande vad 
barnen skall tillägna sig, närmare bestämt att de ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och 
använda matematik i meningsfulla sammanhang” (Lpfö 98:9). Det är självklart pedagogens 
roll att benämna, berätta, förklara samt ställa reflekterande frågor men även att handla 
konkret. Detta för att kommunicerandet med de allra yngsta barnen måste ske i relation till 
tingen samt i här - och - nu- situationer. Nästan allt går att sortera och jämföra, storleksordna 
och så vidare. Pedagogen påvisar detta för barnet genom att uppmärksamma deras intresse för 
eller genom att sätta ord på deras vardagliga upplevelser. En viktig bit är att synliggöra 
barnens tänkande om matematiska begrepp och idéer till figurer, även för de allra yngsta 
barnen i förskolan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Exempel på detta är, enligt 
svar från vår undersökning, är barnen är med och dukar, av- och påklädning,” städning, under 
måltid och när barnen klättrar upp på stegen till skötbordet. Svaren handlade om saker barnen 
upplever under sin dag på förskolan. 

Enligt Gottberg (2006) behövs en medveten vuxen för att få medvetna barn. Det är därför 
viktigt att tillhanda hålla rätt redskap till pedagogerna för det man inte kan själv kan man inte 
lära ut. Detta är något som pedagogerna också säger att ju mer kunskap man besitter i ett 
arbetslag, desto säkrare är man över vad man vill förmedla. Om jag som pedagog inte är trygg 
med vad jag ska förmedla till barnen så överför jag min osäkerhet och ovilja, medvetet som 
omedvetet. De arbetslag som besvarat enkäten har haft förmånen att få fortbildning i 
matematik nyligen. Detta resulterar i aktiva arbetslag som har satt på sig sina ”matteglasögon” 
och tillsammans påbörjat resan i matematikens underbara värld tillsammans med barnen.    
Arbetslagen arbetar mer eller mindre aktivt med sortering och klassificering med de yngsta 
barnen i förskolan. Pedagogerna pratar inte så mycket om matematiken de gör sig emellan. 
Här varierade svaren lite mellan de olika arbetslagen. Delvis på grund av tidsbrist, upplevde 
vi det som, men även för att de kommit igång med sitt förhållningssätt. Pedagogernas svar 
visade att de aktivt arbetade med matematiken utifrån den situation de befann sig i. Eftersom 
pedagogerna kommit igång med att ”se” matematiken i de här och nu” -situationer som 
uppstår och där visa den för barnen, finns oftast inte behovet av lika mycket diskussioner som 
i uppstarten av ett nytt gemensamt förhållningssätt. 

I Regeringens beslut om förslag till förtydligande i förskolans läroplan läggs en större vikt 
vid arbetslagets ansvar att stimulera barns matematik (Regeringen, 2008), ett beslut som 
troligtvis kommer leda till mer matematik i förskolan och gynna barnens matematiska 
utveckling. Det behöver dock vara centralt styrt för att det ska gynna alla barn i hela landet, 
oavsett kommunens ekonomi. Pedagogen som arbetar i förskolan med de yngsta barnen kan i 
många fall stimulera barnens tänkande, exempelvis genom att på olika sätt få barnet att lägga 
märke till egenskaper hos föremål som de möter. De som arbetar i förskolan bör fundera över 
sitt förhållningssätt till matematik, tycker Doverborg (2008). Vilka signaler ger vi?  Vad 
förmedlar vi? är frågor att reflektera utifrån enligt Björkman, (2005). Arbetslagen var väl 
medvetna om att matematiken finns i vardagen, i alla situationer, bara man är öppen för det 
och tar tillvara på vara på det. Matematiken är det pedagogerna lyfter fram och synliggör för 
barnen. Pedagogerna refererar till att de har tillägnat sig sin egen kunskap om matematik 
genom erfarenhet, utbildning och egen skolgång.  

Det finns många olika tillfällen i förskolan som kan användas för att öka barns förståelse 
för grundläggande matematiska begrepp. Barn upptäcker matematik på olika sätt (Ahlberg, 
2008). Att bidra till utvecklingen av språket kring barnets upplevelser samt att kommunicera 
med det lilla barnet om det som sker, är en av pedagogernas viktigaste uppgifter enligt 
Sterner, (2008). Det gäller att tänka utifrån det lilla barnets perspektiv. Genom att fånga 
tillfället, exempelvis när barn leker, och utmana dem att reflektera och tänka lite mer, 
utvecklas barnens matematik. Barns möte med matematiken uppkommer nämligen i samspel 
med omvärlden (Forsbäck, 2008). Flera arbetslag svarade att det är av vikt för barnen att 
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pedagogen hjälper barnet att få en a-ha upplevelse. Några pedagoger nämner vikten av att ge 
barnen begrepp som är förankrade i konkreta upplevelser. Pedagogerna betonade vikten av att 
det lilla barnet behöver få uppleva matematiken med kroppen eftersom det lilla barnet 
upplever med sina sinnen och att det vi vuxna kan tycka är enkelt, är spännande för det lilla 
barnet. 

Kunskap ger barnet självförtroende och matematik är för livet, för den återfinns i allt.  Det 
är därför viktigt med pedagoger som synliggör matematikens spännande värld och att barnen i 
sin vardag utmanas av pedagoger som är medupptäckare i vad som finns bakom matematikens 
symboler. Tillsammans med kreativitet och spänning blir de problemlösare i nuet, där 
pedagogen ser situationerna och synliggör dem för barnet samt sätter ord på dem. 
Matematiken är ett tyst språk. Trots att vi ständigt gör matematiska moment i våra handlingar 
delger vi inte dem till barnen som exempelvis då vi plockar ut bestick ur lådan säger vi oftast 
inte – nu tar jag fram skedarna ur tredje lådan. Vi vuxna är oftast också dåliga på att svara på 
barnens frågor utifrån en nivå som barnet förstår (Claesdotter, 2005). Här fick vi ett bra 
exempel på en aktiv och medupptäckande pedagog som utmanar barnen när de går och hämtar 
nytt hushållspapper i förrådet.  Då talar de om och undersöker, exempelvis hur många 
cylinderformade rullar är det i plastpåsen? Hur tunga/lätta är de att bära? Hur långt orkar vi 
bära? Är det hål i rullen? Hur många rullar är det kvar i påsen när vi tagit en?  
 

4.3 Vilka matematiska begrepp fokuserar pedagogerna på i detta arbete och 
varför? 
För att belysa frågeställningen analyserades svaren från respondenterna i förhållande till vår 
frågeställning. Alla arbetslag svarade i undersökningen att de fokuserade på matematiska 
begrepp i många olika aktiviteter och situationer, både vardagliga och planerade, vid 
samlingen, städning, påklädning, måltider och dukning, men även när barnen leker eller spelar 
spel. Arbetslagen hade inte uppfattat vår fråga så som vi önskat, därför fick vi inte de 
konkreta svar vi önskat om vilka begrepp de använder sig av i sin verksamhet. Dock kunde vi 
utläsa vissa begrepp i deras svar, exempelvis färg, storlek, form, vikt, antal och mängd.   Ett 
av arbetslag i vår undersökning svarade också att de aldrig använder ordet matematik 
tillsammans med barnen, men att det mesta det gör har anknytning till matematiken.   

 
 
Sortera kritor i färg – klossar i en låda, bilar i en – hästar för sig i stallet och får för sig. Stor och 
liten, antalspåsar, pärlor att sortera. Detta gör vi i samlingar, lek och rutinsituationer. Vi arbetar 
med det därför att påbörja deras matematiska färdigheter (Förskola 5). 

 
 

Vi leker strumpleken före maten eller spontant. Barnen kan känna igen vems strumpa som kommer 
upp. Lägga duplobitar på bilder av duplobitar. Kan sorteras både efter färg och storlek. 
Memoryspel. Både spela vanligt och leka med. Barnen har egna kriterier! Vi påklädning – hitta ett 
par skor osv. Välja stor eller liten smörgås/ fruktbit (Förskola 1). 
 

  
Ja, alla barn, oavsett ålder, möter på matematik. Ex: i samlingen räknar vi barnen för att se hur 
många barn som är närvarande. Vid matsituationerna räknar vi tallrikar, glas, häller upp mjölk – 
mycket/lite osv. (Förskola 4). 

 
 

Jämföra storlekar och antal. Räkna hur många vi är. Testa om stenar flyter. Kasta boll i hink. 
Packa väskan full och se om man orkar bära den. Dra fram stolen för att nå. Se vilka leksaker som 
går ner bakom elementen (Förskola 1). 
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4.4  Analys 
Denna del i frågeställningen handlar om vilka matematiska begrepp som pedagogerna 
fokuserar på och varför. Enligt Emanuelsson visar barn tidigt ett spontant intresse för 
grundläggande matematiska begrepp (2008). Dessutom står det i förskolans läroplan att 
”förskolan skall sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp” 
(Lpfö, 98:9). 

Tyvärr hade inte arbetslagen uppfattat vår fråga så som vi önskat, så vi fick inget direkt 
svar om det vi egentligen frågade om, alltså vilka begrepp pedagogerna använde. Ordet 
begrepp kan upplevas lite diffust så kanske var det delvis därför vi inte fick in de svar vi 
önskade. Vår formulering kan ha varit otydlig kan vi se nu i efter hand. Några av de begrepp 
vi ändå har kunnat tolka från svaren var: färg, storlek, form, vikt, antal och mängd. Enligt 
Vygotskij sker begreppsutvecklingen i tre faser, den första fasen är ordets innehåll. I andra 
fasen börjar barnet känna igen likheter och skillnader i situationer, objekt och händelser. De 
börjar också klassificera och gruppera utifrån olika kriterier. I den sista fasen har barnet 
utvecklat sin förmåga att stå fast vid att det är vissa kriterier och egenskaper som avgör hur 
tingen kan klassificeras och grupperas (Sterner, 2008).  

Vidare har vi tolkat att pedagogerna arbetade ganska mycket med matematik och då främst 
med sortering och klassificering. Vi fick också reda på att det skedde både spontant och 
planerat, exempelvis när de städade eller spelade spel. För att små barn ska börja klassificera 
bör de bli medvetna om likheter och skillnader och om vad som hör samman och inte. 
Däremot behöver barnet inte vara medvetet om att det klassificerar utifrån olika idéer 
(Doverborg & Samuelsson, 1999). Till exempel kan man se att yngre barn verkar tycka det är 
mest intressant att sortera efter färg. De ser vilka färger som hör ihop även om de inte kan 
benämna dem (Forsbäck, 2008). Enligt Forsbäck (2006) är sortering grunden i all matematik. 
Barn utvecklar logiskt tänkande och en förmåga att använda regler när de sorterar och 
klassificerar samt att de utvecklar förståelse för matematiska begrepp när de lär sig se 
samband. Det är nämligen orden och begreppen som ger barnen de verktyg de behöver för att 
upptäcka matematiken (Gottberg, 2006).  

Under sin tid på förskolan möter barn matematik och de första erfarenheterna kan bli 
avgörande för hur deras syn på matematik kommer att utvecklas. Barnets kunnande 
grundläggs men också deras inställning och attityd till matematik samt dess lärande 
(Emanuelsson, 2008). Barns möte med matematiken uppkommer i samspel med omvärlden. 
Vidare är barn utforskande och kreativa. Har de på många olika sätt i sin vardag mött 
matematiken så tillägnar de sig matematiskt kunnande. De små barnens lärande är till stor del 
utvecklat i leken och det fria skapandet (Ahlberg, 2000). Detta belyses av ett av citaten ovan 
när de leker strumpleken, där det gäller att hitta rätt strumpa och para ihop med. Denna lek 
gör att barnen utvecklar och använder sig av olika lösningsstrategier, vilket tillhör de 
grundläggande strukturer som bygger på sortering och klassificering (Forsbäck, 2008). 

När pedagogerna städar tillsammans med barnen, vid påklädning/avklädning eller vid 
dukning, är exempel på bra och konkreta tillfällen att ta vara på för att utveckla barnens 
matematik. Detta innebär alltså att det inte är pedagogstyrda aktiviteter som skapar 
möjligheter för barn att lära matematik. Det är i samspel mellan både barn och pedagoger som 
möjligheterna skapas att lära matematik. Därför är barngruppen en viktig tillgång i lärandet. 
Om vi blir bättre på att ta tillvara matematiken i här och nu situationerna så blir matematiken 
mer lustfylld för barn såväl som för pedagog (Doverborg, 2008). För att samspel med det 
matematiska barnet ska kunna ske, behövs pedagoger som innehar olika typer av kunskap 
samt intar rollen som intresserade och lyhörda kommunikationspartners. Detta anser Solem & 
Reikerås (2004) är ett centralt moment i barnens utveckling av matematisk kompetens. 
Pedagogen behöver alltså ha kunskap om samt förstå barns språk i mötet med barnets 
matematik. Vidare var samtliga pedagogerna i de olika arbetslagen överens om att alla barn, 
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oavsett ålder möter matematik i olika situationer exempelvis vid måltiden, i leken, i 
vardagssituationer, vid samling och så vidare. Ett arbetslag svarade att de aldrig använder 
ordet matematik tillsammans med barnen, men att det mesta det gör har anknytning till 
matematiken. Det är av vikt, anser Doverborg (2008) att introducera ordet matematik naturligt 
i vardagen. Detta för att ta bort ”skolstämpeln” på ordet matematik. Ordet behöver 
avdramatiseras och det görs med kunskapsutveckling samt med trygga pedagoger i ämnet 
matematik. Pedagogerna behöver bli trygga i att använda sig av de korrekta matematiska 
begreppen i vardagen med barnen. Om barnen från det att de är små får höra de rätta 
matematiska benämningarna, så upplever de inte det som något konstig utan det blir ett 
naturligt inslag i deras vardag. Enligt läroplanen skall barnen tillägna sig begrepp, uppleva 
samband och förstå sin omvärld i varierande former. Redan de små barnen har informellt 
kunnande i och om matematik och de första erfarenheterna kring matematik är mycket viktiga 
för hur barnets nyfikenhet och lust utvecklas.  

 

4.5 Hur är den pedagogiska miljön utformad utifrån möjligheten att arbeta med 
sortering och klassificering? 
Har den pedagogiska miljön betydelse för arbetet med matematik, undrar vi. För att belysa 
frågeställningen analyserades svaren från respondenterna i förhållande till vår frågeställning 
samt utifrån våra observationer. 

Den pedagogiska miljön har betydelse anser pedagogerna. Den skall erbjuda barnen 
utmaningar och upplevelser. Genom inspiration och genom att barnen får höra matematiska 
begrepp kan vidare utveckling ske. Att olika material finns att tillgå samt att pedagogerna har 
en positiv attityd och ger utmaningar på rätt nivå är en förutsättning för att barnen tycker det 
är lustfyllt. Flera pedagoger påtalade också vikten av att allt material behöver finnas 
tillgängligt så att barnen själva kan nå och välja, samt vikten av att pedagogen deltar aktivt i 
barnens aktivitet.    
 
 

Miljön är alltid viktig. Den ska erbjuda utmaningar och upplevelser som hjälper barnen att ta nya 
kliv i sitt lärande (Förskola 1). 
 

 
Ja, det har betydelse. Om barns intresse för matematik ska väckas bör det finnas tillräckligt 
material såsom pärlor, pussel, formlådor, klossar. Det ska vara en naturlig del av barnens vardag 
här på förskolan (Förskola 4). 
 
 
Ja, för att ge inspiration och få höra matematiska termer. Många former att se – plocka – passa i – 
höra begrepp. Möjlighet till sortering, jämförelse, statistik, problemlösning (Förskola 3).  
 

 
Alla pedagoger svarade att barnen sorterar när de exempelvis städar, leker, bygger, ritar, 
spelar spel och så vidare.  På varje avdelning fanns det utmärkt på lådor, hyllor, krokar, 
korgar med mera, med bild, vad som skulle vara på respektive plats. Under sorteringen och 
klassificeringens gång finns det pedagoger som benämner och samtalar med barnen. 
Pedagogerna påtalade vikten av att ta tillvara på de tillfällen och situationer som uppstår.   
 
 

Backar med material att sortera/klassificera (bilar, båtar, kläder, djur osv). Påsar med färger. 
Barnkort/dockor, sortera efter färg kön osv. Kritor, en ask för varje färg (Förskola 5). 
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 Öppna, låga lådor där vi sorterar leksaker vid städning. Olika spel och leksaker med inriktning på 
form, färg, sortering ex. lego (Förskola 3). 

 
 

Vi har en låda för varje ”leksaksgrupp” (bilar i en, duplo i en annan, böcker vid soffan osv). Vi har 
diskuterat hur det ska bli tydligare (Förskola 1). 

 
 
Observation 
I våra observationer tittade vi på hur den pedagogiska miljöns utformning såg ut utifrån ett 
matematikperspektiv och då främst ur sortering och klassificerings synpunkt. Vi genomförde 
observationerna genom att anteckna efter att vi iakttagit vad som fanns på avdelningarna 
(Løkken & Søbstad, 1995). Observationerna genomfördes vid utlämnande och inhämtande av 
enkäterna på avdelningarna. Det vi såg vid våra observationer var att det var ganska lite 
material framme, dels på grund av att man arbetade utifrån den så kallade Toddlarkulturen 
vilket innebär att man plockat bort mycket av små materialet från avdelningen, och dels för att 
de höll på att städa ihop inför sommaren.  
 

4.6 Analys 
Denna sista del i frågeställningen handlar om den pedagogiska miljöns betydelse för arbetet 
med matematik. Den pedagogiska miljön i förskolan ska inspirera barnen till olika typer av 
handling och verksamhet samt till utforskande och upptäckande. Barn erövrar sin omvärld 
genom samspel med omgivningen. Därför har den pedagogiska miljöns utformning stor 
betydelse för barnens lärande (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Det är förskolans 
uppdrag att främja lärprocesser samt ge barn upplevelser. Pedagogisk verksamhet består av 
situationer och processer där det finns givna mål för vad som ska läras samt ett sammanhang 
för att lära. Den pedagogiska miljön utgör alltså det sammanhang där barnens lärande i 
förskolan sker. Alltså bör den pedagogiska miljön vara utformad så att barns allsidiga 
utveckling gynnas genom ett lustfyllt lärande där lek, kreativitet och skaparlust ingår 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

De vanligaste svaren av respondenterna på frågan om den pedagogiska miljöns betydelse 
för matematik var att miljön är viktig eftersom den ska ge barnen inspiration, utmaningar, 
upplevelser och locka till lärande.  De flesta av respondenterna lade därför stor vikt vid detta 
när de iordningställde miljön på avdelningarna. Enligt Åberg & Taguchi (2005) ska miljön för 
de yngsta barnen på förskolan vara spännande och lockande. Barnen ska kunna hitta många 
tillfällen att undersöka och upptäcka egenskaper på föremål och skäl till händelser som 
utvecklar barnets förståelse om omvärlden och hur den ska hanteras för att barnet sak nå sina 
mål. När barnet utforskar tar det matematiken till hjälp samt sin förståelse och sina egna 
erfarenheter . 

Något vi dock inte räknat med var att arbetslagen även var inspirerade av toddlarkulturen, 
vilket de gått kurs i. Denna kultur har inneburit att små föremål och material, som är bra när 
man sorterar och klassificerar fanns i mindre en mängd. Stora föremål som barnen kan 
samspela runt har istället prioriteras. Barnen gick därför miste om många matematiska 
upplevelser eftersom det var så begränsat med material att tillgå på avdelningarna. Det gör att 
barnen erbjuds mindre möjligheter till att exempelvis upptäcka sammanhang och mindre 
möjligheter till sortering och klassificering. Enligt Tom Bassarear påverkas små barns 
kognitiva utveckling positivt av att de sorterar och klassificerar samt beskriver och jämför 
föremål och grupperar. Även det logiska tänkandet och förmågan att använda regler utvecklas 
när barn sorterar och klassificerar. För att förstå och strukturera sin omvärld använder barn 
sina erfarenheter av sortering och klassificering. För att se samband och för att kunna urskilja 
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egenskaper som är typiska för varje grupp av föremål, utvecklar barnen förståelse för begrepp 
vilket är grundläggande för matematiken (Forsbäck, 2008). 

Förskolemiljön ska också vara varierande och det bör finnas exempelvis stora bollar och 
små bollar så att man kan jämföra och se skillnader. För det är ju så att en boll är liten eller 
stor beroende på vad man jämför den med. ”För att matematik skall bli meningsfull måste 
barn ha möjlighet att erfara och uppleva matematik i många olika sammanhang, eftersom det 
är variationen av erfarenhet som ger förutsättningarna för djupare förståelse” (Björklund, 
2007:60). Variationen är källan till allt lärande, menar Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003). Detta ger barn förutsättningar för att kunna urskilja och uppleva mångfalden 
och det ger beredskap för möten med nya situationer (Björklund, 2007). 

Tyvärr var det väldigt undanplockat redan i maj vid utlämnandet av enkäten som var vårt 
första observationstillfälle. Vid andra observationen strax innan semestrarna, vid inhämtandet 
av enkäterna, så var ännu mer av materialet nerplockat på grund av städning samt flytt till 
annan avdelning. Pedagogerna beskrev då istället muntligen för oss hur de brukade se ut på 
avdelningarna samt visade i vissa fall foton. På så vis fick vi del av deras miljö och material. 

Genom våra observationer har vi kommit fram till att det fanns matematikmaterial i 
varierande omfattning på de olika förskolorna. På alla förskolor fanns siffror och antal synliga 
för alla barn samt tydliga bilder på lådor och hyllor var materialet skulle ligga när barnen var 
klara med det så det lätt gick att sortera. Enligt Doverborg (2008) börjar matematiken på 
småbarn med att sortera, gruppera. Skolverkets Analysschema i matematik (2000) betonar 
däremot att klassificering är överordnad sortering, alltså klassificerar barnet föremålet innan 
det sorterar det. 

Genom att ha lådor och backar för olika saker med tydligt markerande symboler på är ett 
sätt att ge de yngsta barnen en möjlighet att sortera. När detta sker uppstår också ofta hos barn 
en vilja till att plocka ner saker och med detta börjar de börjar de upptäcka likheter och 
skillnader (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Dock stod mycket av materialet 
uppställt på hyllor och blev på så vis svåråtkomligt för barnen, vilket gör att spontaniteten går 
förlorad för barnen. Våra egna erfarenheter av att den pedagogiska miljön inte alltid är 
utformad med fokus på matematiken stämde till viss del. Miljön kunde dock ha varit mer 
matematikinspirerande och mer lockande. Det har ändå skapats ett intresse hos pedagogerna 
om hur de kan arbeta med matematik för att ge samtliga barn en möjlighet att utveckla 
grundläggande matematiska kunskaper och då redan under yngre åren, detta för att öka 
barnens matematiska kunskaper och intressen inför den kommande skoltiden, vilket även 
utgör ett av strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö 98. 

För de yngre barnen ska miljön på förskolan vara spännande. Barnet ska kunna hitta många 
tillfällen att undersöka och upptäcka egenskaper på föremål och orsaker till företeelser. Detta 
utvecklar barnets förståelse för omvärlden och hur den ska hanteras. När barnet utforskar tar 
det nämligen matematiken till hjälp samt sin förståelse och egna erfarenheter (Åberg & 
Taguchi, 2005). Den pedagogiska miljön i förskolan ska därför inspirera barnen till olika 
typer av handling och verksamheter samt till utforskande och upptäckande. Miljön ska bestå 
av fysiska och psykiska aspekter, det vill säga både utrymmen, material och klimat. Barn 
erövrar sin omvärld genom samspel med omgivningen därför har den pedagogiska miljöns 
utformning stor betydelse för barnens lärande. Den pedagogiska miljön bör utformas så att 
barns lärande både underlättas, utmanas samt stimuleras, för miljön sänder nämligen ut ett 
budskap om vad som förväntas hända i den pedagogiska miljön. Det är förskolans uppdrag att 
främja läroprocesser samt att ge barn upplevelser (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
Förskolans uppdrag är att främja läroprocesser samt ge barn upplevelser. Pedagogisk 
verksamhet ska bestå av situationer och processer där det finns givna mål för vad som ska 
läras samt ett sammanhang för att lära. Den pedagogiska miljön utgör alltså det sammanhang 
där barnens lärande i förskolan sker. Barn har rätt att utvecklas samt lära utifrån sina 
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individuella förutsättningar. Alltså bör den pedagogiska miljön vara utformad så att barns 
allsidiga utveckling främjas genom ett lustfyllt lärande, lek, kreativitet samt skaparlust 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
När vi utformade frågorna till enkäten valde vi bort de fasta svarsalternativen och valde öppna 
frågor. Detta på grund av att vi ansåg att fasta svarsalternativ skulle vara för styrande och 
kunde påverka resultatet. Vi valde även bort enskilda pedagogers svar eftersom vi ville ha 
hela arbetslagets svar, dels för att starta igång en diskussion i arbetslaget och dels för att få 
deras gemensamma syn på hur de verkligen arbetar med matematik på sin avdelning. En 
annan orsak till att vi valde enkät var på grund av att maj och juni är en väldigt stressig tid. 
Dessutom är det väldigt svårt för pedagogerna att gå ifrån för intervju. Detta var uppskattat av 
arbetslagen, de flesta valde att fylla i enkäten på en kvällsplanering.  

Vi var väldigt nöjda med de rikligt ifyllda enkäterna ifrån respondenterna. Vi fick in fem 
av sex enkäter. Respondenterna hade drygt tre veckor på sig att fylla i enkäten. Det arbetslag 
som ej svarade, hade haft sjukdom, vård av barn och semester och på grund av det inte haft 
möjlighet att fylla i enkäten. De erbjöd sig att dock att fylla i enkäten i efterskott men vi 
avböjde. Det skulle dröja ytterligare ett par veckor innan den skulle bli klar och vi behövde 
sätta igång med vårt skrivande. Vi var redan då framme i midsommarveckan. 

Våra observationer av avdelningarnas pedagogiska miljö blev en halv miss, dels på grund 
av att några avdelningar skulle flytta/byta plats inför hösten och dels för att det skulle 
storstädas. Det var därför väldigt lite material framme. Observationerna av den pedagogiska 
miljön blev därför ej helt korrekta. Vi fick muntlig information av arbetslagen över hur det 
såg ut innan ihopplockandet och vi fick se på en del foton. Detta är något för oss att ta med 
inför framtida undersökningar. Vi var dock medvetna om risken med att det kunde vara ihop- 
plockat men vi hade ej räknat med att så mycket av materialet var borta. Detta berodde också 
delvis också på att alla småbarnsavdelningar under ett år tillbaka hade deltagit i en 
småbarnskurs om Toddlarkulturen, vilket innebar att det skulle finnas lite material framme av 
små föremål och istället få men fler stora föremål som barnen kunde samspela runt ( Løkken, 
2008). Detta var något som vi inte räknat med från början som påverkade resultatet på 
observationen och även till viss del enkätsvaren. 
 

5.2 Sammanfattande diskussion  
När vi startade vår undersökning valde vi förskolor som nyligen fått fortbildning i matematik.  
Vi var väldigt nyfikna på om detta påverkade pedagogernas förhållningssätt till matematik. Vi 
ville se om de implementerat sina nya kunskaper i vardagsarbetet på förskolan. I vår 
undersökning ser vi att pedagogerna överlag är medvetna om sin roll i synliggörandet av 
matematiken för barnen. De flesta väljer att utgå ifrån det lilla barnets behov att få lära med 
kroppen, att möta barnet i just den situation de befinner sig i och ta tillvara matematiken som 
finns runt omkring. Trots att vi ständigt ser matematik i vår vardag är pedagogerna oftast 
dåliga på att föra detta vidare till barnen, dels för att det sker automatisk för oss vuxna och 
dels på grund av att vi inte stannar upp och reflekterar över vårt förhållningssätt. Här anser vi 
att vi alla behöver bli bättre på att ta tillvara de konkreta ”här och nu” situationerna för att på 
så vis få mer lustfylld matematik.  

Det vi sett i undersökningen är att det finns viss variation mellan arbetslagen, dels vad de 
uppfattar som matematik och dels hur de planerar sitt arbete. Här känner vi att pedagogernas 
intresse och lust styr. Vi upplever det som att Toddlarkulturen har prioriterats före 
matematiken, kanske för att fler på avdelningen fått gå kursen tillsammans. Då undrar vi lite 
över hur väl man följer sin planering? Vi har tänkt och reflekterat över hur man arbetar vidare 
i ett arbetslag där det finns motstånd hos en eller flera pedagoger till att arbeta med 
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matematik. Oftast grundar det sig i egna dåliga erfarenheter över vad matematik egentligen är. 
Många vuxna känner sig lurade på den roliga matematiken, enligt Forsbäck (2006). 
Matematikskräcken är minst sagt utbredd. Vi får inte sprida den känslan över till barnen. Alla 
kan förstå matematik bara man får chansen att förstå. Forsbäck (2006) betonar vikten av att 
introducera begrepp och göra dem begripliga, att sätta ord på företeelser. Matematiken måste 
in redan i förskolan där lärandet grundläggs. Regeringen har dessutom ålagt Skolverket att 
förtydligande och kompletteringar av vissa mål i förskolans läroplan. Ett av dessa är följande 
”mål för utveckling och lärande av barns språkliga och matematiska utveckling i 
verksamheten” (Regeringen, 2008:1). 

Det visade sig att det oftast bara var en i arbetslaget som fått vidare fortbildning i 
matematik. Det kan bli en svår uppgift att implementera dessa kunskaper om det finns 
motstånd till detta i arbetslaget. Vi förstod att vissa arbetslag var mer intresserade än andra 
med att utveckla sitt förhållningssätt gentemot matematiken. Alla pedagoger arbetar med 
matematik i vardagssysslorna men är dock inte alltid medvetna om hur mycket matematik det 
finns i just det de gjort. Här anser vi att det är av vikt att hela arbetslagen får samma 
kompetensutveckling för att tillsammans kunna vidga sitt synsätt. Det är i diskussionerna som 
utvecklingen tillsammans startar. Det är svårt att med en enkät verkligen avgöra hur ett 
arbetslag verkligen arbetar med matematiken. Den här undersökningen väcker viss lust att få 
undersöka vidare hur de verkligen arbetar med matematiken i arbetslagen under en längre tid. 
Är det så mycket eller lite som det angivits.  Har arbetslagen en korrekt bild av vad de utför i 
vardagen? Blir de bekräftade av varandra utifrån det arbetet de verkligen utför? Hur fungerar 
det egentligen om det finns motstånd till att arbeta vidare med matematik på avdelningen? 
Vår uppfattning är att vissa fortfarande anser att matematik är ett ämne som hör hemma i 
skolans värld. Detta är väldigt synd, anser vi, och det är något som behöver förändras snarast 
för våra barns skull. Vi pedagoger kan via leken introducera barnen i matematikens underbart 
spännande värld utan krav. Vi gör barnen en tjänst om vi leker in matematiken med de rätta 
begreppen från det de är små. 

Vi anser att vi fått svar på vår frågeställning som var: Hur arbetar pedagogerna med 
grundläggande sortering och klassificering med de yngsta barnen i förskolan? Vilka 
matematiska begrepp fokuserar pedagogerna på i detta arbete och varför? Hur är den 
pedagogiska miljön utformad utifrån möjligheten att arbeta med sortering och klassificering?  
Det kunde om omständigheterna varit annorlunda blivit mer djup i undersökningen. Det har 
varit väldigt givande och intressant att göra arbetet. Vi har igenom litteratur inläsning, andra 
examensarbeten, undersökningen och genom enkäten blivit än mer medvetna om vår roll som 
pedagoger. Att vi med vår kunskap om matematik behövs ute i förskolan för att sprida glädje 
över att matematik är något kul! Att vi möter barnen där de är och utmanar dem därifrån med 
lust och glädje för att väcka nya problemlösare, känns som en utmaning.  
Vi instämmer med Doverborg (2008) att det är i vardagsrutinerna som skapar möjligheterna 
för barnen att lära sig matematiken och att det är i samspel med både barn och pedagoger som 
möjligheterna skapas att lära matematik. I olika situationer i förskolans vardag kan medvetna 
pedagoger utmana barnen i att uppleva och använda matematiken i meningsfulla situationer, 
som vid exempelvis dukning eller bygglek.   

Vi har upptäckt att värdet av utformningen på den pedagogiska miljön underskattas och 
glöms ibland helt bort ute på förskolorna. Det är av vikt att den pedagogiska miljön utformas 
på så vis att barns lärande både underlättas, utmanas och stimuleras, för miljön sänder i själva 
verket ett budskap över vad som förväntas förekomma i den pedagogiska verksamheten 
(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). Fokus bör riktas mot vad som upptar barnens 
intresse och barnens värld samt hur man som pedagog kan synliggöra matematiska begrepp 
och idéer. Detta behöver finnas med i förskolans framtid och strävan för att skapa grunden för 
det livslånga lärandet. Att alla pedagoger antar utmaningen att skapa ett intresse för 
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grundläggande matematik hos förskolebarnen och via de mötena grundlägga en matematisk 
förståelse i tidig ålder är viktigt. Det krävs en ständigt pågående interaktion mellan lyhörda 
pedagoger samt intresserade barn, eller som blir intresserade när de upptäcker matematiken, 
detta behövs i erövrandet av matematikens värld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).  

Vi instämmer med Claesdotter (2005) att matematik är för livet och att det är kunskap som 
ger självförtroende. Att vi vuxna har en otroligt viktig roll i att synliggöra matematikens 
spännande värld.  Det gäller att se situationerna och synliggöra dem för barnet samt sätta ord 
på dem. Matematiken är ett tyst språk. Trots att vi ständigt gör matematiska saker delger vi 
inte dem till barnen. Exempelvis då vi plockar ut bestick ur lådan säger vi oftast inte – nu tar 
jag fram skedarna ur tredje lådan. Vi vuxna oftast är dåliga på att svara barnens frågor på en 
nivå så att barnet förstår (Claesdotter, 2005). Detta är något som varje pedagog ständigt 
behöver reflektera över, anser vi. Om vi börjar med dessa små förändringar i vardagen 
kommer vi berika alla barns matematiska utveckling på ett positivt sätt som bara kan gynna 
våra barns framtid. 

När barn sorterar lär de sig generalisera. De förstår att saker och ting kan se olika ut, bland 
annat ha olika form eller färg, men ändå vara samma sak, till exempel att en boll är en boll 
fast den har olika färg eller storlek eller att en sko är en sko och att de kan se olika ut i form 
och storlek. Pedagogerna berättade om att de ofta leker strumpleken där de parar ihop sina 
strumpor, som oftast skiljer sig åt i form och färg men ändå vet barnen att begreppet strumpa 
symboliserar alla i högen. 

Barnen utgår ifrån sin verklighet och sina begrepp. Vi som pedagoger hjälper barnet 
genom att tolka svaret, och på så vis hjälper vi barnet i sin begreppsuppfattning, att förstå vad 
saker och ting egentligen är. Vi som pedagoger bjuds in till unika samspel tillsammans med 
barnet och måste förmedla att matematik är något kul och spännande samt något vi inte kan 
klara oss utan i vår vardag. 

Vi valde att skriva vårt examensarbete utifrån de yngsta barnen, dels för att bli mer 
medvetna om hur pedagogerna ute i verksamheten arbetar och dels hur pedagogerna tänker 
utifrån den pedagogiska miljöns utformning. Vi har egna erfarenheter av att den pedagogiska 
miljön inte alltid är utformad med fokus på matematiken. Tyvärr besannades våra egna 
erfarenheter delvis, men utifrån en faktor vi inte tänkt på, nämligen påverkan av 
Toddlarkulturen. Dess påverkan gör att barnen missar möjligheter till sortering och 
klassificering i för dem ett naturligt sammanhang.  

Denna undersökning har skapat ett intresse hos oss om hur förskolan kan arbeta för att 
samtliga barn ska få ha möjlighet att utveckla grundläggande matematiska kunskaper och då 
redan under yngre åren. Vi anser att pedagogerna har en nyckelroll i barnens första möten 
med matematiken i förskolan. Det är hos oss pedagoger förändringen startar och vi har en 
läroplan att följa. Syftet är att öka barnens matematiska kunskaper och intressen inför den 
kommande skoltiden, vilket även utgör ett av strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö 98.  
Vi är väl medvetna om att språket har en betydande roll i matematiken, men vi har inte valt att 
fördjupa oss i denna aspekt i denna studie. Om vi skulle vilja arbeta vidare med vår studie, 
skulle det vara intressant att fördjupa oss vidare i språket betydelse för att erövra matematiken 
eller om hur man kan använda sig av den pedagogiska miljön för att utveckla matematiken. 
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Bilaga 1 

Enkätfrågor 
 
1. Hur många pedagoger arbetar i ert arbetslag?  
 
2 st______3 st______ 4 st______ 5 st______ Eller fler, ange antal?______ 
 
 
2. Hur många barn finns på er 
avdelning?_______________________________________ 
 
 
3. Hur många barn i respektive ålder finns på er avdelning? 
 
Ettåringar_________ Tvååringar _________ Treåringar__________      
 
 
 
4. Vad är matematik för er pedagoger? Varför tycker ni det? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Hur tänker ni om barns matematiska lärande? Ge exempel: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

6. Hur arbetar ni med matematik i barngruppen? Ge exempel: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

7. Vi är lite nyfikna på ett speciellt område, nämligen sortering och klassificering. Brukar 

ni arbeta med det? (när, hur och varför?) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

8. Möter alla barn, oavsett ålder på matematik på er avdelning, och på vilket sätt? Ge 

exempel på situationer/tillfällen. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

9. Hur arbetar ni i arbetslaget när det gäller planering av matematiken? Diskuterar ni i 

arbetslaget om hur ni ska/kan synliggöra/visa och stimulera barnen i matematik? Vad/hur 

visar barnen för intresse på matematiken som de utsätts för? Ge exempel: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



 

 

10. Har den pedagogiska miljön betydelse för matematik arbete med de yngsta barnen? 

Om ja: i så fall på vilket sätt? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

11. Beskriv hur den pedagogiska miljön på er avdelning är utformad med fokus på 

matematik, gärna utifrån sortering och klassificering?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

12. Hur mycket kompetens utveckling i matematik har ni fått sedan läroplanen för 

förskolan kom? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13. Vill ni utveckla ert matematiska arbetssätt med barnen på förskolan? På vilket sätt? 

Varför? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Många tack för er medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Susanne Ahlqvist och Maria Johansson. Vi går fjärde året på 
lärarutbildningen mot förskola/förskoleklass på distans mot Växjö Universitet. Vi kommer 
from mars tom september skriva ett examensarbete på 15 hp. Inför detta arbete är vi i behov 
av ett arbetsunderlag, där vi kan få svar utifrån det problemområde vi valt att skriva om. Vårt 
examensarbete kommer att handla om matematik för de yngsta barnen (ålder 1-3 år) på 
förskolan med fokus på sortering och klassificering. På förskolan sortera och klassificerar 
barn ofta spontant exempelvis vid dukning eller när de städar/plockar undan leksaker utifrån 
dess egenskaper.   
 
Vi önskar att ni gemensamt i ert arbetslag delger oss era svar på enkäten för att vi ska få en så 
korrekt bild av ert arbete med matematik med de yngre barnen i förskolan som möjligt. Vi 
hoppas att ni kan ta er tid och besvara våra frågor, vilket skulle vara till stor hjälp och av stor 
betydelse för att vi ska kunna genomföra vårt examensarbete. Räcker inte skrivutrymmet till 
så skriv på baksidan eftersom vi gärna vill ha så utförliga svar som möjligt, för att 
misstolkningar skall undvikas. Era svar kommer att behandlas med respekt och varsamhet 
samt anonymitet. Enkätens svar är endast ämnat för vår studie och kommer att makuleras efter 
arbetets slut. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas. Vi lägger inga 
personliga värderingar i era svar utan behandlar dessa så objektivt som möjligt.  
 
Om intresse finns för att ta del av det färdiga examensarbetet eller om ni har frågor får ni 
gärna höra av er till oss.  
 
Tack för er medverkan och för er hjälp! 
 
Vi önskar att ni har era svar klara senast måndagen den 15 juni. Vi kommer efter det ut till er 
och hämtar era svar enligt överenskommelse.  
 
 
Susanne Ahlqvist: 0709-28 84 48 
Maria Johansson:  0733-29 49 89  
 
Vårt arbete sker under handling av Gunilla Nilsson, Växjö universitet som ni kan nå på 
telefon nummer 0470-70 81 80 vid eventuella frågor. 
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