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Abstrakt 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilken matematik som 

uppstår i barnens fria lek på förskolans gård och under vilka 

förutsättningar detta sker. Våra frågeställningar är: hur utnyttjar 

pedagogerna leksituationerna för att lyfta matematiken och vilken 

matematik kommer till uttryck i samtalen? Den metod vi använt under 

vår undersökning är observationer. I observationsschemat använde vi oss 

av kategorier som hade anknytning till våra frågeställningar. I vår 

undersökning fick vi fram att pedagogerna utnyttjade de olika lek 

situationerna som förekom på förskolans gård. I samtalet under 

leksituationerna lyftes matematiken men vid flertal tillfällen såg vi att 

interaktionen med barnen inte blev så långa.    

 

Nyckelord 
Fria leken, kommunikation, matematiska begrepp och pedagogens roll. 
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1 Inledning  

Vi är intresserade av att undersöka hur materialet och pedagogernas interaktion med barnen 

skapar möten med matematiken i den fria leken på förskolans gård. I arbetet kommer vi att 

benämna förskollärare och barnskötare som pedagoger. I interaktion mellan barnen och 

pedagoger får barnen upplevelser och erfarenheter och genom det sker lärandet. Barnen lär på 

olika sätt i den spontana leken med hjälp av materialet, andra barn och pedagoger. I leken på 

förskolans gård utmanas barnens alla sinnen, de klättrar, kryper, släpar, drar, bär, ålar, kryper, 

leker med vatten och lera och mycket mera.  

 

Vår uppfattning är att det är viktigt att varje barn möts på dess egna villkor och att vi 

pedagoger försöker förstå varje barns individuella upplevelser och behov. ”Pedagogerna 

förhåller sig på olika sätt beroende på det kunskapsinnehåll som behandlas och de 

sammanhang inom vilka lärande sker” (Johansson, 2005:129). När nu matematiken i den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) är mer utvecklad så blir det extra intressant att 

undersöka hur pedagogen möter barnen. I den reviderade läroplan står det att arbetslaget ska 

utmana barns nyfikenhet och begynnande intresse för språk och kommunikation samt för 

matematik, naturvetenskap och teknik. Vidare står det att förskolan ska sträva efter att varje 

barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.  

 

Verksamheten planeras och utformas efter vad barnen behöver för sitt lärande. Barn lär på 

olika sätt och i olika sammanhang så miljön, materialet och pedagogens interaktion med 

barnen ger barnen en vilja att utforska och få en Känsla Av SAMmanhang, KASAM.  Aaron 

Antonovsky är mannen som uppfann ordet KASAM och han delar in ordet i tre olika begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet är att förstå det man upplever. 

Hanterbarhet innebär att använder sina egna resurser i utmaningar och krav som ställs. 

Meningsfullhet innebär att man känner delaktighet, engagemang och glädje i det man 

upplever.  Dessa tre begrepp måste användas i relation till varandra, de bildar en helhet.   

  

Det vi vill undersöka är hur barnet med hjälp av sina sinnen får erfarenheter, lärande och 

nyfikenhet att vilja veta mera. Det är pedagogen som sätter gränserna, men vi tror att om 

pedagogen är kreativ, fantasifull och använder sin kunskap så kan det bli ett meningsfullt 

sampel och ett möte med barnen och matematiken. Om vi inte dagligen ger barnen 

vardagserfarenheter av matematik och om vi inte ger samma förutsättningar oavsett i vilken 

miljö vi är i så missar barnen den kunskapen och det lärandet.  

 

Därför är vi intresserade av att undersöka hur pedagogen möter barnen och matematiken på 

förskolans gård när det gäller samtalet och hur de använder materialet och miljön. Vi kommer 

därför i detta examensarbete att undersöka hur pedagogen samtalar med och möter barnen i 

den fria leken för att stimulera och utmana barnen i dess eget lärande när det gäller 

matematik.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att ta reda på vilken matematik som uppstår i barnens fria lek på förskolans gård och 

under vilka förutsättningar detta sker.   

Frågeställning 

 

 Vilken matematik kommer till uttryck i pedagogens samtal och möten med barnen i 

dessa situationer?  

 Hur utnyttjar pedagogerna olika leksituationer på förskolans gård för att lyfta fram 

matematiken? 
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3 Teoretisk bakgrund 

 

I den teoretiska bakgrunden berör vi matematik i förskolan. Vi tar också upp barns 

begreppsbildning och hur viktigt det är att pedagogerna utmanar barnet språkligt samt ger det 

tillfälle att tänka. Pedagogens roll, kommunikation och hur den fria leken utnyttjas för att 

utveckla matematiken kommer att tas upp i den teoretiska bakgrunden.  

 

3.1 Matematik i förskolan 

 

Enligt den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) ska verksamheten utveckla barns 

förståelse för sig själv och barnen ska få utforska, vara nyfikna och känna lust att lära. Barnen 

ska få förståelse för rum, läge och riktning. De ska få utveckla sina grundläggande begrepp 

som antal, mängd, ordning, tid och talbegrepp. Barnen ska få vara med om att undersöka och 

uttrycka matematik och se samband. I boken Små barns matematik (Doverborg & 

Emanuelsson, red, 2006) nämner Emanuelsson hur barnen på förskolan lär i vardagen. Det är i 

vardagsmatematik som att duka, sortera leksaker, äta mat, laga mat, leka på gården eller i 

skogen, rimma och ramsa, sjunga och läsa böcker som matematiken kommer in. Emanuelsson 

(Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) skriver om olika matematiska begrepp som antal, 

ordning, lägesriktning, former och hur barnen bakar, spelar spel och lägger pussel. För 

förskolan är det en mycket viktig aspekt när vi planerar vår verksamhet för det är i bilden, 

musiken, rörelse och i språket som pedagogerna kan få in matematik i ett lustfyllt lärande. Att 

vara väl insatt i olika matematiska innehåll gör att pedagogerna kan föra samtal och vara med 

barnen och reflektera över matematikens alla olika uttryckssätt. Barnen får lära sig att lösa 

problem, ställa hypoteser och att utmana sitt eget tänkande. Vidare anser Emanuelsson 

(Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) att det bör finnas möjlighet till att undersöka, 

experimentera, göra jämförelser och få erfarenhet av både två- och tredimensionella former 

och objekt.  

   

När det gäller det livslånga lärandet så är mötet med matematiken för de yngre barnen 

avgörande för hur de kommer att förhålla sig till ämnet i fortsättningen. Om barnen möter 

pedagoger som inte har så goda erfarenheter med sig när det gäller matematik så kan detta 

påverka barnen genom att det förhållningssätt som visas påverkar barnens attityd. 

Emanuelsson (Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) menar att detta gäller även hur 

föräldrars och samhällets inställning till matematiken är. ”Alla lärare inte minst i förskolan 

och i de tidiga skolåren, måste våga arbeta med matematiken, låta barns och elevers tankar bli 

innehåll i undervisningen, våga undervisa, leda och utvärdera, våga ställa krav på såväl på 

eleverna som på sig själv och skolledningen. Föräldrarna är här en viktig resurs” (SOU 

2004:97: Doverborg & Emanuelsson, red, 2006: 43). 
 

3.2 Barns begreppsbildning 

 

I pedagogernas samspel med barnen är det viktigt att använda det korrekta språket som cirkel 

och kvadrat parallellt med barnens egna uttryck, rund och fyrkant. Med meningsfulla och 

varierade möten med begrepp kommer barnen att lära sig innebörden av dessa och utveckla 

begreppsförståelse. Sterner (Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) redogör om Vygotskij syn 

på begreppsutveckling som enligt Vygotskij sker i tre faser. Ordets innehåll är den första 

fasen. Barnet bygger sin förståelse på enskilda upplevelser och erfarenheter och de ger oftast 

uttryck för subjektiva tolkningar och uppfattningar. I den andra fasen börjar barnen känna 

igen vissa likheter och skillnader i situationer. I den tredje fasen har barnet utvecklat sin 
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förmåga att hålla fast vid att det är vissa kriterier eller egenskaper som avgör, hur saker kan 

klassificeras och grupperas. Sterner pekar på Vygotskij som menar hur viktigt det är att 

pedagogerna utmanar barnet språkligt samt ger det tillfälle att tänka. Pedagogerna bör 

använda ett korrekt språk när pedagogerna samtalar med barnen. Vidare menar Sterner 

(Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) att det är genom det korrekta språket och i varierade 

situationer som barnet får en förståelse och en innebörd i de nya olika begrepp och ord de får.  

Pedagogerna behöver i dialogen med barnen utgå ifrån situationer som ger samband till 

förhållanden och olika händelser i det matematiska mötet. Barnen ges då lusten och 

nyfikenheten att vilja veta och lära mera och på så sätt förstå och utveckla sitt eget 

matematiska ordförråd. Det är också viktigt att uppmärksamma barnen på saker som händer i 

deras omvärld för att på så sätt fortsätta att få barnen att utveckla sina begrepp och sitt språk. 

Språkutveckling och lärandet sker i samband med varandra och i de dagliga samtalen får 

barnen erövra många nya områden. Detta ger barnen många nya sätt att förstå och bilda 

begrepp. Att erövra nya matematiska begrepp gör att barnen blir medvetna om matematiken 

och detta hjälper dem att använda begreppen i nya situationer. Kommunikationen skapar en 

mening och det är även viktigt när det gäller matematiken. De matematiska begreppen barnen 

tar till sig blir deras nya erfarenheter och där med också ett matematiskt språk. Det blir 

pedagogernas uppgift att se till att barnen utmanas och görs nyfikna på olika begrepp i 

vardagen som att väga, mäta, se mönster och former (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). I Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) står att språket kan bli ett redskap som gör 

att tiden och händelserna blir överblickbara och meningsfulla. Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2004:237) har citerat Johnsen Hiønes boken De små teller også ”Det är två 

lördagsgodis till mormor kommer på besök”. ”Det är tre lördagsgodis till vinterlovet.” 

Heiberg Solhem och Lie Reikerås (2004) anser att det är viktigt att pedagogen tar ansvar och 

lyssnar till vad barnen har att säga. Johansson (2005) menar för att få små barn att reflektera 

över olika företeelser som de är med om kan pedagogen använda ett enkelt och konkret språk 

för att barnen ska få förståelse om hur saker och ting förhåller sig. 

 

En av Vygotskys (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006) teorier är att barnen som får hjälp 

av kamrater eller pedagoger kan utföra mera än vad de kan utföra på egen hand. På detta sätt 

kan barn hjälpa varandra genom samarbete i t.ex. problemlösning det får också öva på sociala 

sammanhang. I boken Utvecklingspsykologi (Hwang & Nilsson 2003) nämns Vygotskys 

tankar om proximal utveckling som innebär att ge barnen utmaningar som ligger i en nivå 

över det barnen klarar av.  Den vuxna ska utmana barnen, låta dem få utmaningar och möta på 

krav. De ska få utmaningar som de klarar av på egen hand eller genom stöd av en mer erfaren 

person (oftast en vuxen) exempelvis genom ett samarbete. Det är inte själva samarbetet som 

har betydelse utan det som barnen får utav att samarbete, som i utveckling och lärande. I 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) skriver Bråten att det är genom samspelet och 

samarbetet som barnen når högre nivåer i sitt lärande. 

 

Det är viktigt för barnen i förskolan att de får en förståelse för principen och räkneordens 

innebörd. Att barnen får en förståelse gör att de kan göra en koppling mellan räkneord och 

föremål. Sterner och Johansson skriver i boken Små barns matematik (Doverborg & 

Emanuelsson, red, 2006) om begrepp som principen av räkneordets ordning och 

antalsprincipen (kardinaltalsprincipen). ”Principen med räkneordets ordning innebär att de 

måste komma i bestämd ordning och att varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord” 

(2006:75). Antalsprincipen, kardinaltalsprincipen, innebär att föremål paras ihop med ett 

räkneord, det mäter antalet saker med hjälp av de ordnade räkneorden. Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2004) skriver om olika strategier som barnen kan använda sig av när det gäller att 
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komma fram till svaret, de använder sig av sina fingrar eller genom att i tur och ordning peka 

på objektet när det räknar. 

 

Barns rumsbegrepp utvecklas under barnets första år. När det gäller utvecklingen av 

rumsförståelse så har det en relation med den motoriska utvecklingen. Persson (Doverborg & 

Emanuelsson, red, 2006) skriver att rumsuppfattning innefattar att förstå förhållandet till 

omgivningen i begrepp som avstånd, läge och riktning. Med hjälp av dessa olika begrepp kan 

man få barnen att uppfatta och genomföra hur de kan förflytta sig eller hur de kan förflytta 

föremålet de leker med. Det gör att barnen kan förstå det som sker.  

 

3.3 Pedagogens roll för begreppsutveckling. 

 

Doverborg (Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) menar att barnen får erfarenheter genom 

sitt lärande och det skapar en mening och innebörd. För att barnens erfarenhet och tankar ska 

utvecklas få en innebörd och en mening behöver barnen respons från omgivningen, 

pedagogerna och andra barn. Detta görs genom att omgivningen samtalar om de som händer. 

Pedagogerna behöver skaffa sig olika typer av kunskap för att kunna möta barnens intressen 

och funderingar när det gäller matematik (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Erikson 

Hagtvet (2004) skriver att pedagogen behöver ha en teoretisk kunskap för att kunna möta 

barnen på ett kreativt sätt för att i nästa steg kunna reflektera och få en förståelse för vad det 

är barnen behöver. Pedagogerna använder på så sätt sin egen teoretiska kunskap för att kunna 

möta barnen med en god kvalitet.  

 

Enligt Ericssons beskrivning (2002) menar Dewey att erfarenhet består av två delar, 

interaktion och kontinuitet. Interaktion innebär att barnen och pedagoger möter varandra i 

olika situationer under dagen. Detta sker även mellan barn och barn och i den miljö de 

befinner sig i. Han påtalar vidare hur viktigt samspelet är, för i samspelet kopplar barnen ihop 

sina tidigare upplevelser och erfarenheter med nya upplevelser i ett samspel med den vuxna. 

Kontinuitet innebär något som är återkommande. Kontinuiteten har betydelse i sammanhanget 

och samspelet för hur barnen kan skapa och utveckla sin lek och sitt lärande med pedagogen. 

Detta sker i aktiviteten med barnen där pedagogen har arrangerat möten med 

problemlösningar och där olika strategier blir en utmaning. Detta ger också barnen möjlighet 

till att i leken utmanas och lära och få erfarenheter (Johansson & Pramling Samuelson, 2007). 

 

Doverborg (Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) skriver om hur viktigt det är att pedagogen 

kan ta barnens perspektiv och att de har ett förhållningssätt som kan skapa lärandesituationer. 

Enligt Doverborg menar Klein att en viktig del i att barnen ska få en förståelse för olika saker 

i omvärlden är att pedagogen har en kommunikation med barnen där de samtalar om samma 

företeelse. Hon skriver vidare att det är extra viktigt när det gäller de yngre barnen och hur 

viktigt det är att få barnen att gå ut över ”här och nu-” situationer till att samtala om varför det 

blev som det blev, om de kunde ha gjort något annorlunda samt jämföra olika företeelser. 

 

I Johansson (2005) återges Sheridans tre frågor som pedagogen kan ställa i arbete med barnen 

gällande barns perspektiv, lärande och meningsskapande. Frågarna är; Hur kan man på bästa 

sätt stödja barnens lärande och olika upptäckter? Vad är värdefullt för barnen i lärandet när 

det gäller att det ska bli meningsskapande i barnens perspektiv?  Vad är det som är bäst för 

barnen? Johansson (2005) skriver att genom problem som uppstår i lek så kan pedagogerna 

ställa frågor om hur olika problem har en lösning. Detta kan göras genom att få barnen att 

reflektera över situationen. Frågorna kan vara att få barnen att förstå varför det måste pröva 
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sig fram, eller hur det ska göra för att lösa problemet. Det gäller att pedagogerna ställer öppna 

frågor som leder barnen fram till en lösning på problemet. 

 

3.4 Kommunikation och språk  

 

Det finns olika typer av kommunikation. Dahlkwist (2004) anser att den icke-verbala 

kommunikationen utgör en stor del av människans vardag. Den innefattar kroppsspråk, gester, 

ansiktsuttryck och mycket mer. Sedan finns den visuella kommunikationen som är en 

envägskommunikation. Att titta på Tv, böcker, bilder och teckningar samt läsa brev är en 

sådan kommunikation där det inte ges någon direkt möjlighet till återkoppling. 

Envägskommunikationen kan också finnas i t ex klassrum där ingen törs ställa frågor. 

Dahlkwist skriver också att den verbala kommunikationen är en konversationston mellan två 

eller flera deltagare, även kallad tvåvägskommunikation. Här sker ett turtagande och frågor 

kan ställas av mottagaren. En förenklad förklaring av begreppet kommunikation kan vara ”all 

kontakt människor emellan” (Dahlkwist, 2004:9).  

 

I Små barns matematik (Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) skriver Sterner att ordet 

kommunicera betyder att man gör något gemensamt och bygger på ett samspel mellan 

människor och att ordet kommunicera kommer av latinets communicáre- göra gemensam. 

Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om vad målet för eller orsaken till 

kommunikationen är. Tillsammans skapar barnen och pedagogerna en delaktighet där 

erfarenheter byts, frågor får svar och samtal utvecklas till nya frågor och funderingar.  

 

Skolverket (2003) påpekar i rapporten Lusten att lära- med fokus på matematiken att språket 

och matematiken har ett tydligt samband. Med hjälp av språket får barnen tänka efter vad de 

vet om sitt eget lärande och hur det kom fram till det de lärt. Med hjälp av språket får barnen 

använda sitt matematiska språk och sitt matematiska tänkande och de får på så sätt förståelse 

för vad de gör.  

 

Pedagogernas medvetenhet skapar matematiska sammanhang och situationer och tar vara på 

upplevelser genom aktiviteter och tematiskt arbete. Barnen känner en meningsfullhet vilket 

skapar nya utmaningar och det leder till att barnen får tillit till sitt eget tänkande. Skolverket 

skriver vidare hur viktigt det är med språkutvecklingen och att den startas tidigt på förskolan.  

 

Det är också betydelsefullt för barnens språk- och begreppsutveckling hur pedagogens språk 

är, hur samspelet med barnen sker och på vilket sätt kommunikationen sker. Hur pedagoger 

använder språket i samspel med barnen är det väsentliga. Sterner (Doverborg & Emanuelsson, 

red, 2006) pekar på att det också är viktigt att lyssna och försöka förstå barnens tankar, idéer 

och ofta outtalade frågor. Det kan vara ett utgångsläge till fortsatt kommunikation och 

samspel.  

 

Vidare anser Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) att det är viktigt att pedagoger tar ansvar 

och lyssnar till vad barnen har att säga. Med kunskap och förståelse om barns språk kan 

pedagogerna kommunicera på ett stödjande sätt.  

  

Pedagogerna behöver i dialogen med barnen utgå ifrån situationer som ger samband till 

förhållanden och olika händelser i det matematiska mötet. Barnen ges då lusten och 

nyfikenheten att vilja veta och lära mera och de kan på så sätt förstå och utveckla sitt eget 

matematiska ordförråd. 
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Sterner (Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) skriver att det är viktigt att uppmärksamma 

barnen på saker som händer i deras omvärld för att på så sätt fortsätta att få barnen att 

utveckla sin egen begrepps- och språkutveckling.  Språkutveckling och lärandet sker i 

samband med varandra och i de dagliga samtalen får barnen erövra många nya områden. 

Detta ger barnen många nya sätt att förstå och bilda begrepp. Att erövra nya begrepp gör att 

barnen blir medvetna om matematiken och detta hjälper dem att använda begreppen i nya 

situationer. Kommunikationen skapar en mening och det är även viktigt när det gäller 

matematiken. De matematiska begrepp barnen tar till sig blir deras nya erfarenheter och där 

med också ett matematiskt språk. Det blir pedagogernas uppgift att se till att barnen utmanas 

och görs nyfikna på olika begrepp i vardagen som att väga, mäta, se mönster och former 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

 

3.5 Leken och lekmaterialet 

 

Enligt Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner- Godée (2008) menar Malaguzzi att det finns tre 

olika sorters pedagoger: Lärare som pedagoger, barn som pedagoger och miljön som ”den 

tredje pedagogen”. Det är av stor betydelse hur materialet är utformat och var materialet är 

placerat för att ge barnen en förutsättning för barnens eget initiativtagande till lärande. Barnen 

får en förståelse för hur materialet ska användas i sin lek och de får en mening och 

sammanhang. Material, ting och föremål av olika slag kan hjälpa barnens lärande om det 

erbjuds till barnen.  Observationer som Nordin- Hultman (2008) gjort visar att även om 

tillgången på olika material är stor, så är barnens användning av materialet ganska enformigt 

och inte så utmanande. Hon anser också att för att barnen ska utvecklas behövs kunniga 

pedagogerna som ser möjligheter i det materialet som finns. Johansson (2005) skriver om hur 

viktigt det är att materialet är tillgängligt. Tillgängligheten gör att barnen blir mera delaktiga. 

Genom att pedagogerna ger barnen information om vilket material som finns och var det finns 

får barnen ett inflytande att själv kunna använda det när de vill i sin lek. 

 

I Elfström m.fl. (2008) citeras Dewey, som menar att pedagogerna måste kunna se vad i 

verksamheten som leder till en utveckling i barnens fysiska och sociala miljö och att det är 

pedagogernas ansvar att se till att olika situationer skapas efter individens intressen så att det 

sker ett lärande. De aktiviteter som erbjuds barnen ska vara sådana att alla barn känner sig 

värdefulla och att just det enskilda barnets upptäckt tas tillvara. Ericsson (2002) menar att 

detta stärker barnens självkänsla och tillit till sin egen förmåga. Elfström m.fl. (2008) anser att 

materialet på den plats där barnen befinner sig ger en möjlighet att starta i det verkliga i stället 

för det teoretiska. De barnen upplever med kroppen får det en förståelse för. För att barnen 

ska kunna kommunicera och få en relation till sin omgivning så är det med hjälp av sina 

sinnen som de får utvecklas i sin förståelse för det som de upptäcker och för de problem som 

uppstår. Det är med hjälp av materialet som barnen får utforska, experimentera, ställa frågor 

och bygga på sitt ordförråd.  
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4 Metod 

 

4.1 Metodval  

 

Vi valde en kvalitativ ansats för vår undersökning. Kvalitativ ansats kännetecknas av att man 

studerar individens uppfattningar för att få fördjupade kunskaper om vissa områden. Som 

undersökningsmetod valde vi observationer. Vi använde strukturerade observationer där vi 

arbetade fram ett observationsschema (Bilaga 1). Genom observationer kan vi samma stund 

som en händelse inträffar se det som händer i ett naturligt sammanhang (Patel & Davidson, 

2003). 

 

Eriksen Hagtvet (2004) skriver att med hjälp av observationer kan pedagogerna kartlägga 

barnens möjligheter när det gäller att lösa problem och hur barnen fungera i olika uppgifter. 

Detta ger pedagogerna en grund hur det fortsatta arbetet med barnen ska utvecklas. 

Observationer används ofta för att skaffa information om omgivningen. Men observationer 

används också i vetenskapligt syfte för att samla in information. Observationer får inte ske 

slumpmässigt utan bör uppfylla vetenskapliga krav. De måste vara systematiskt planerade och 

den information man får ska skrivas ner och registreras (Patel & Davidson, 2003). Fördelen 

med observationer är att individen inte behöver lämna information, individen som observeras 

behöver inte vara lika aktiv eller samarbeta som vid exempelvis intervjuer. Vi kan se olika 

uppträdande och händelseförlopp i de olika sammanhang som individen kommer i till skillnad 

från intervjuer där de intervjuade måste kunna ge en bild i sammanhanget som vi också ska 

förstå. Denna observationsmetod är till fördel när man observerar yngre barn som inte kan 

prata (Patel & Davidson, 2003). 

   

Som undersökningsmetod använde vi oss av löpande, strukturerande observationer. 

Observationerna har dokumenterats med hjälp av diktafon, papper och penna samt ett 

observationsschema. I detta schema bokförde vi det vi såg under observationerna. Diktafonen 

använde vi när pedagogerna och barnen hade ett längre samtal som vi inte kunde skriva ner 

och detta gjorde vi för att inte missa värdefulla samtal som kunde hjälpa oss i vår 

undersökning. 

 

4.2 Urval 

 

Observationerna gjordes på de förskolor där vi själva arbetade, en privat förskola i en 

kommun söder om Stockholm och en kommunal förskola norr Stockholm. Detta urval brukar 

kallas bekvämlighetsurval. Före observationerna på de båda förskolorna skedde samtal med 

barnens berörda pedagoger som kom överens om vilka barn som skulle vara med. Johansson 

och Svedner (2010) skriver att informanterna kan väljas slumpmässigt eller att man utnyttjar 

kontakter i visst bestämt område där förskolor ligger. Vi valde att utnyttjar våra kontakter på 

egna förskolor. De barn som valdes ut var i ålder 2 ½- 3 år. Pedagogerna som arbetade med 

barnen valde fyra barn som det visst klarade av att bli observerade, följda i sin lek och inte 

blev blyga. Även språkets utveckling hade betydelse för observation eftersom en del av 

observationen handlade om kommunikation. De pedagoger som medverkade på den privata 

förskolan och kommunala förskolan arbetade på samma avdelning som de barn som deltog. 

Pedagogerna var både förskollärare och barnskötare. Det var tre förskollärare och två 

barnskötare och alla är kvinnor. Sammanlagt var det sju barn i ålder 2 ½ år till 3 år som deltog 

och som observerades vi två tillfällen per barn.    
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4.3 Etik 

 

Johansson och Svedner (2010) redogör för de etiska aspekter i forskningsprocessen som 

rekommenderas av Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådet om ett antal 

anvisningar när det gäller forskningsetik. 

 Deltagarna skall få en rättvisande och begriplig beskrivning av undersöknings- 

metoden och undersökningsyftet. 

 Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och 

få sina frågor besvarade.  

 Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan 

utan negativa följder. 

 Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten 

skall det inte vara möjligt att identifiera vara sig förskolan/skola, lärare eller 

elever/barn. Om man överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste 

man ha tillstånd från alla berörda: personal på skolan, eleverna och deras föräldrar 

och eventuellt andra 

 Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen får 

medverka 

 (Johansson & Svedner, 2010:20) 

 

Barn och pedagoger som medverkade i vår undersökning blev informerade genom ett 

skriftligt brev (bilaga 2) om undersökningens syfte där föräldrar och pedagoger gav sitt 

samtycke till medverkan. Eftersom deltagarna inte var myndiga informerades målsman och 

tillfrågades om barnen fick medverka. I brevet blev föräldrarna upplysta om att de kunde 

avbryta barnens deltagande när de ville. De namn som står på förskollärare, barnskötare och 

barn i resultatet är fingerade. ”De etiska övervägandena är mycket viktiga vid deltagande 

observation. Forskaren har ansvar för att förebygga skada och för att de observerades identitet 

inte kommer att röjas. Även om detta krav kan tyckas vara svårt att leva upp till är det 

nödvändigt” http://www.vr.se/etik/oredlighetiforskningen (2011-06-13). 

 

4.4 Genomförande 

 

Vi har observerat sju barn och fem pedagoger i den dagliga verksamheten ute på förskolans 

gård under 6 veckors tid. På den privata förskolans observerades tre av barnen vid två 

tillfällen per barn och på den kommunala observerades ett av barnen vid två tillfällen per 

barn. Alla barnen blev observerade vid två olika tillfällen utom tre barn som blev sjuka efter 

det första observations tillfälle och observerades endast en gång var. Observationerna skedde 

på förmiddagarna i den fria leken i ca 30 minuter per tillfälle. Det var både förskollärare och 

barnskötare som var med i observationerna. Vi följde barnen och pedagogerna i den fria leken 

ute på förskolans gård för att kunna få en inblick i vad barnet gjorde själv i sin lek, hur barnet 

samtalade med pedagogen och med vilket material samt var barnet lekte. På samma sätt 

observerade vi pedagogen, hur de samtalade med barnet och vad pedagogen gjorde 

tillsammans med barnet i den fria leken. Vi använde oss av ett observationsschema som var 

indelat i sex olika kategorier och båda två observatörerna använde diktafon som hjälpmedel. 

De sex kategorierna vi förhöll oss till i observationen under den fria leken var 

 Vad gör barnet? 

 Vad säger barnet? 

 Vad gör pedagogen? 

 Vad säger pedagogen? 

 Vilket material använder barnet? 

http://www.vr.se/etik/oredlighetiforskningen
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 Var på gården är barnet?  

 

4.5 Databearbetning 

 

Samtliga enskilda observationsunderlag lästes igenom och renskrevs, de sorterades sedan 

utifrån varje kategori i observationsunderlaget för att ge en tillförlitlig bild av observationen. 

Patel och Davidson (2003) skriver om löpande analyser att direkt efter ett observationstillfälle 

bör man fundera över observationen, hur den gick till och hur man ska gå vidare. Delvis 

började vi analysera efter det första observationstillfället. Slutbearbetning skedde genom att vi 

läste hela textmaterialet flera gånger. Vi undersökte var pedagogen var i leken och hur 

samspelet/mötet med barnet såg ut samt vad barnet sade, vilket material som användes och 

var barnet befann sig. 

 

Diktafonen lyssnandes av och transkriberades. Genom att skriva ner det som sades och genom 

våra anteckningar fick vi fram om barnen använde sitt kroppsspråk och detta skrev vi ner när 

vi transkriberade inspelningen. Vi tog inte med pauser eller dylikt och vi skrev endast ner 

kroppsspråket på observationsunderlaget. I observationsunderlaget gjordes en markering när 

diktafonen varit på och det noterades vilken tid samtalet spelats in. Detta gjordes för att kunna 

lyssna av diktafonen och lägga till det inspelade samtalet i observationen i 

observationsunderlaget. Utifrån de frågeställningar som är undersökningens huvudfrågor 

gjordes en sammanställning av observationsresultatet. Vi plockade sedan ut citat ifrån våra 

observationer kring barns matematik i den fria leken. 
 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Johannsson och Sveder (2010) skriver att reliabilitet står för om de metoder man använt i sin 

undersökning är tillförlitliga och pålitliga. Och det finns ett antal frågor man kan ställa sig, 

menar de. Hur har materialets samlat in och har det samlats in på samma sätt? Eller har det 

varierat mellan observationer och intervjuer? I den här undersökningen använde vi 

observationsschema som hjälpte oss att observera samma fenomen vid varje 

observationstillfälle. Vidare bör man fråga sig om frågeställningar eller eventuella enkäter 

varit rätt formulerade så att de täcker frågeställningarna i undersökningen eller kan det ha 

blivit missförstådda? I vår undersökning tillgodosåg vi detta genom att vid varje 

observationstillfälle använde vårt observationsschema. Kategorierna i observationsschemat 

blev till en hjälp för oss när vi sammanställde observationsschemat när det gällde de sex olika 

kategorierna (Bilaga 1). Men vi upptäckte att det fattandes en kategori, om var på förskolans 

gård pedagogerna befann sig. Vi såg tydligt hur vi kunde koppla kategorierna till våra två 

frågeställningar. Vi kunde därmed bryta ner frågeställningarna så att det blev en tydlighet för 

att kunna sammanställa resultat och analys. 

 

Patel och Davidsson (2003) skriver att validitet står för om resultatet visar en sann bild av det 

som undersöktes och om det man ville undersöka täcker hela området så att innehållet 

kommer med. Under observationerna använde vi diktafoner för att få en så sann bild av 

samtalet som möjligt. För att öka validiteten granskade vi varandras resultat av 

observationsschemat och lämnade synpunkter. 

 

För att allt material skulle samlas in på samma sätt valde vi att använda oss av ett 

observationsschema som hade rubriker som hjälpte oss att sortera det barn och pedagoger sa, 

gjorde i den fria leken och var barnet lekte och med vilket material. Observationsschemat 

utformades så att vi skulle kunna täcka in olika aspekter i våra frågeställningar. I och med att 
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vi använde oss av denna metod så fick vi fram en bild av hur pedagogen och barnet möttes 

genom matematiken i den fria leken på ett tillförlitligt sätt, vilket var ett sätt att få god 

reliabilitet i undersökningen. Vi kunde följa pedagogen och barnet med hjälp av diktafonen, 

papper och penna och på så sätt dokumentera de möten som skedde på förskolans gård. 
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5. Resultat    

I resultatdelen kommer vi att benämna förskollärare som Fsk och barnskötare som Bsk. 

 

5.1 Hur utnyttjar pedagogerna den fria leken? 

 

I observationerna skedde ett sampel och ett möte där barnskötaren och förskollärarna till viss 

del tog barnens perspektiv genom att använda sig av det material som barnen lekte med. 

Pedagogerna använde ibland materialet som en förstärkning till att lyfta fram matematiken till 

exempel genom att prata om hur man gör fart. Detta visar sig i följande dialoger: 

Lisa sitter på sin gunga och gör fart själv. 

– Bsk 1: Har du lärt dig att gunga själv? 

– Lisa: Ja! 

– Bsk 1: Kan du göra fart själv. Hur gör man då? Kan inte du berätta hur man gör när man 

gungar? 

– Lisa: Så här gör jag. Lisa visar med sin kropp, hon lutar sig framåt och bakåt. 

– Bsk 1: Vad duktig du är, vad mycket fart du har. Kan du berätta hur mycket fart du har? Är 

det lite, mycket, hög eller låg? 

– Lisa: Bästa farten, mycket fart. 

– Bsk 1: Hur gör du nu, hur fick du så mycket fart?  

– Lisa: Vet inte! 

Här utnyttjar barnskötaren materialet gungorna genom att tillsammans med Lisa samtala om 

hur hon kunde göra fart och hur hög eller låg fart hon hade.  

 

Lisa börjar samtala med ett annat barn och de samtalar om olika kroppsdelar. Barnskötaren 

lämnar nu Lisa för att ta hand om ett annat barn. 

– Lisa: Stor mage 

– Flicka: Tjock mage 

– Lisa: Tjocka ben 

– Lisa: Lika som jag. 

Vid detta tillfälle var pedagogen ute själv med många barn. Vi anser att är man för få 

pedagoger som ska se efter för många barn så hinner pedagogerna inte med att ta varje tillfälle 

till samtal. Detta är ett exempel på en situation där pedagogen inte möter barnen i samtalet 

som handlar om tjock, stor och lika utan lämnar barnen.  

 

I följande dialog börjar pedagogen samtala om sandbollen är tung eller lätt. Hon ställer frågan 

och pojken känner på bollen och ger ett svar efter sin erfarenhet.   

– Ludde: Jag vill ha mera bollar. 

Han får olika storlekar. 

– Bsk 2: Är den tung eller lätt? 

– Ludde: Lätt. Han känner på en liten sandboll. 

Barnskötaren fortsätter att göra sandbollar, men säger ingenting. Pedagogen följer inte upp 

hans svar. Hon ger honom inte utmaningen att fortsätta känna på olika tyngder för att uppleva 

vikt.  

 

Pedagogerna utnyttjade inte alltid det utbud av material som fanns att tillgå på förskolans 

gård. Pedagogerna använde sig endast av det material som barnen själva lekte med. 

Pedagogerna följde inte alltid upp tidigare händelser som skett under observationerna genom 

att utnyttja sig av det nya material som barnen valde att leka med eller göra om situationen för 

att ta till vara på deras erfarenheter.  
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Barnen lekte mycket själva eller tillsammans med sina kompisar. Barnen valde oftast en 

leksak att leka med och bytte sällan material och tillförde sällan nytt material till lekarna. Det 

material som barnen använde sig av var bilar, spadar, gungorna, stenar, trehjuling, vagnar och 

sandleksaker mm. När barnen lekte så tog inte pedagogerna tillvara på det material som fanns 

på gården. Inte heller visade pedagogerna barnen hur det kunde utveckla sin lek med att 

tillföra nytt material.     

 

Pedagogerna på båda förskolorna höll på med ett utvecklingsarbete med sin utemiljö. 

Pedagogerna hade märkt upp med bild på respektive plats var material fanns så att barnen 

kunde sortera och lätt hitta det material som de vill leka med. Detta gjorde pedagogerna för att 

inspirera barnen till lek. Pedagogerna använde sig till stor del av samtalet för att möta barnen i 

det material som barnen lekte med, vilket följande dialog illustrerar:  

– Bsk 2: Nu är det fullt va? Får det plats en till? 

– Ludde: Nej, nu tippar jag.  

Han kör till gropen som fylls med sand, sedan tillbaka till högen som han flyttar. Han fyller 

flaket igen. 

– Bsk 2: Åker du med fullt flak? 

– Ludde: Man kör ner här, tippar.  

Han visar genom att köra till gropen och tippar av lasset. 

– Bsk 2: Vad hände nu? 

– Ludde: Tomt!  

Han ler. 

– Bsk 2: Hur många spadar med sand går det på flaket? 

Han visar med handen fem fingrar. 

– Bsk 2: Blir det spår när du kör? 

– Ludde: Ja, titta.  

Han kör med traktorn och visar. 

– Bsk 2: Hur kommer det sig? 

– Ludde: För det är en traktor. 

Nu har Ludde tröttnat och går och leker med något annat. 

I den här situationen utnyttjar barnskötaren sig utav av Luddes lek med sanden i sandlådan 

och traktorn med släp. Här tar barnskötaren tillvara på det material som Ludde leker, sanden. 

De samtalade om antal, begrepp som mönster och Ludde får begreppet om volym när de 

samtalar om att de blir tomt och fullt på flaket. 

 

Kalle och barnskötaren befinner sig i sandlådan, det har regnat och sanden är blöt. I den här 

observationen sker ett samspel mellan barnskötaren och Kalle   

 – Bsk 3: Sanden är blöt och tung. Känn! Säger pedagogen till Kalle. 

Gör så här, säger pedagogen och visar Kalle, hon tar spaden och tar upp sand och häller i 

skottkärran som de hämtat i förrådet. 

– Kalle: Jag vill prova köra den. 

– Bsk 3: Du får prova och se om den är tung.  

– Bsk 3: Prova Kalle, det är tungt 

Pedagogen och Kalle hjälps åt att försöka dra skottkärran 

– Bsk 3: Är det tungt? 

I den här observationen samtalar pedagogen med Kalle om vikt. Hon utmanar Kalle genom att 

han själv får upptäcka tyngden och känslan med sin kropp.  
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I observationerna framgick det också att pedagogerna inte alltid var där barnen var och 

missade många olika situationer som kunde bli nya erfarenheter och ett lärande utifrån varje 

barns intressen och förutsättningar. Vi kunde se att pedagogerna var ute på gården ensamma 

med många barn. En del av barnen utnyttjade nästan hela gården när de lekte och en del barn 

vara på samma ställe hela tiden. Pedagogerna var inte så aktiva med att vara där barnen var. 

Pedagogerna höll sig oftast på bestämda platser på förskolans gård t.ex. i sandlådan, 

gungorna, rutschkanan, gräsmattan, mm. 

 

5.2 Vilken matematik finns i samtalen?  

 

I observationen använde sig pedagogerna av begrepp som handlar om rumsuppfattning, 

jämförelseord, placeringsord, lägesord, antal, vikt och antalsprincipen och problemlösning. 

De hade samtal med barnen om begrepp som mönster. De räknade antal däck och hjul och 

tittade på färger.  

 

Tidsord som ordningsföljd användes i en av observationerna, ”pappa kommer efter maten”, 

och relativ tid, som ”nu gungat i tre minuter.”   

– Anna: Nu gungat i tre minuter. 

– Fsk 1: Hur långt är det? 

– Anna: Vi räknar i bilen? 

– Fsk 1: Tre minuter. Hur kan man räkna en minut? 

– Anna: Jag kan inte räkna. Pappa kan räkna. 

– Fsk 1: Vad brukar ni räkna? 

– Anna: Ett osså två osså tre osså fyra osså fem osså sex osså sju. Kan räkna tänderna. (Anna 

räknar till sju utan uppehåll.) 

– Fsk 1: När du borstar tänderna, hur många har du? 

Anna gapar. Förskolläraren räknar högt. 

– Fsk 1: Det är tjugo. 

– Anna: Pappa hämtar mig efter maten. 

Pedagogen tog här barnets perspektiv genom att se den erfarenhet barnet hade och utifrån det 

ställde pedagogen öppna frågor som barnet kunde svara på. Pedagogen försökte ta barnets 

perspektiv genom att lyssna och förstå deras tankar och idéer. Här kunde pedagogen ta vara på 

barnets vardagserfarenheter. I dialogen handlar det om att Anna får en erfarenhet och ett 

lärande om tiden och talets ordning. De samtalar om den relativa tiden, om att räkna, hur man 

kan räkna en minut och Anna använder räkneramsan när hon räknar tänderna. Anna hör 

begreppet om räkneordensordning. Hon får en ny erfarenhet om att när man räknar kommer 

talen i en bestämd ordning.  

 

Räkneordets ordning förekom även i detta samtal. Barnet och pedagogen har ett samtal om 

bilens hjul som barnet leker med.  

– Bsk 1: Kan du räkna hur många hjul det är? 

Kalle räknar ett hjul i taget. Han pekar på varje hjul och säger 1,2,3,4. 

I den här situationen sker ett samtal mellan barnskötaren och Kalle om antal. Tillsammans 

använder sig av antalsprincipen. Barnskötaren ställer en öppen fråga och Kalle får själv räkna 

hjulen. Det gör han med pekräkning.  

 

 När barnet valde att gunga så skedde det samtal om hur hög fart det fick och hur det gjorde 

för att göra fart. Barnet och pedagogen kommer in på hur man på olika sätt kan gör fart 

genom att putta med båda händerna för att få högre fart och genom att luta kroppen framåt 

och bakåt.  
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– Anna: Putta med varje hand 

– Fsk 1: Så här! (Tar båda händerna och ger fart) 

– Anna: Ja 

– Fsk 1: Varför ska jag putta med båda händerna? 

– Anna: Man stannar annars. 

Pedagogen samspelar med barnet och utmanar henne i hennes matematiska tänkande. Hon 

fick själva pröva sig fram med hjälp av sin egen kropps- och rumsuppfattning.  Pedagogen 

kom in på hur man kan lära. Genom att pedagogen ställde frågor där flickan kunde ge svar 

efter sina erfarenheter så vet hon vad som händer om man inte har fart på gungan. Genom att 

uppleva fart så lär hon sig också hur mycket fart hon behöver för att inte gungan ska stanna. 

Barnet fick även prova på hur hon kunde använda sin kroppstyngd till att göra fart på gungan.  

Pedagogen kommer in på hur flickan kunde reflektera över sitt lärande och få erfarenheter.  

 

Pedagogen och barnen samtalade om olika problem som upp stod i leken som barnen sedan 

fick försöka hitta en lösning på i samspel med pedagogen. Det skedde sampel och samarbeten 

mellan både pedagogen och barn och barnen sinsemellan. Följande dialog är ett exempel på 

en problemlösningssituation.    

– Kalle: De är svårt att vända! 

Kalle ställer sig upp och en kompis vänder cykeln. 

Kalle cyklar igen, men fastnar igen. 

– Kalle: De går inte att cykla.  

Ställer sig upp och försöker gå med cykeln. 

– Kalle: De går inte! 

– Kalle: Jag kan inte köra! 

– Fsk 2: Är de tungt?  

– Fsk 2: Varför är de tungt? 

Kompisen ställer sig upp och puttar. Försöker med att börja trampa, tar i, men står still. 

– Kompis: Kan inte jag få köra? 

– Kalle: Nej, du får åka! Jag kör! 

Sitter på cykeln, en kompis till vill vara med. 

– Kalle: Kan inte för båda sitter här, de går inte! Kalle svara på förskollärarens fråga om 

varför det är tungt. 

– Kalle: Jag kan inte! 

– Fsk 2: Varför det? 

– Kalle: För att båda sitter där! 

– Fsk 2: Vad händer när båda sitter där? 

– Kalle: Då stannar cykeln. 

Tillsammans med Kalle samtalade och utmanade förskolläraren honom i problemlösning. 

Kalle fick känna på och lära om vikt och tyngd. Både förskolläraren och Kalle använde sig av 

begreppet jämförelseord som till exempel tung.  De samspelade och samarbetade. 

 

Pedagogen kommer och pratar med Kalle och hon tar upp en docka från marken 

– Kalle: Den är smutsig. 

– Bsk 1: Du kan ta med dockan och tvätta den så att den blir ren. 

– Bsk 1: Kan du ta hand om dockan 

Kalle vill inte. 

– Bsk 1: Vad behöver vi ha för att tvätta docka rent?   

Ett annat barn säger, vatten tror jag 

– Kalle: En hink med vatten 

– Bsk 1: En hink. Kan du ordna en hink. 
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Kalle hämtar en hink 

– Bsk 1: Vad ska vi hämta vatten Kalle. Om vi ska få dockan ren och du har inte hittat vatten. 

Hur tror du att vi ska få tag på vatten då? 

Ett annat barn säger, vatten finns i vattenpölar!  

– Bsk 1: Kalle var finns de vatten tror du? 

– Kalle: I vattenpölar. 

I den här dialogen såg vi ett samarbete mellan barn sinsemellan och pedagog- barn. Det sker 

en problemlösning mellan barnskötaren och Kalle om var man kan hitta vatten. Kalle får hjälp 

av kompisen, de löser problemet genom att samarbeta och ta vara på varandras erfarenheter.   

 

I den här dialogen kommer pedagogen in på problemlösning tillsammans med Kalle när han 

ska försöka ta sig fram på sin trehjulning som är på gräset. 

Kalle sparkar sig fram. 

– Fsk 2: Hur går de, går de att trampa med fötterna, har du lärt dig hur man gör? 

Kalle börjar trampa, men får svårigheter när han kommer upp på gräsmattan med sin 

trehjuling.  

– Fsk 2: Vilken fart du har! 

– Kalle: Kan inte trampa på gräset? 

– Fsk 2: Hur kan man göra då? 

– Kalle: Så här! Kalle börjar att sparkar sig fram med hjälp av sina fötter. 

I samtalet möter pedagogen Kalle genom att pedagogen ställer öppna frågor som ”hur” och 

hon visar sitt intresse av att vara hans medskapare. Pedagogen får pojken att reflektera över 

sin situation och Kalle får använda sin egen erfarenhet för att lösa problemet att komma loss. 

Detta möte sker i en interaktion mellan pedagog och barn.  

 

I det här samtalet har Kalle tillsammans med kompisen kommit överens om hur de 

tillsammans kan lösa problemet med att båda vill ha trehjulningen. Det ska turas om.   

– Bsk 1: Lämnade du cykeln till någon? 

– Kalle: Ja, till Olle  

– Bsk 1: Till Olle 

– Kalle: Vi turas om. Olle lånar den, då får jag låna den se. Vi turas om 

– Bsk 1: Vad ska du göra istället medan du väntar på din tur, leka med något? 

Barnen löser problemet genom ett samspel mellan varandra och pedagogen bekräftar de beslut 

som pojkarna har tagit. Genom bekräftelsen ger hon Kalle en tillit till sitt eget tänkande, Kalle 

får en erfarenhet där hans medvetenhet blir meningsfull.   



  20 

6. Analys 

 

6.1 Hur utnyttjar pedagogerna den fria leken?  

 

Pedagogerna lyfte matematiken med hjälp av det material barnen lekte med, men utnyttjade 

inte miljön så att matematiken blev synlig, vilket Malaguzzi menar är viktigt. I Elfström m.fl. 

(2008) menar Malaguzzi att det finns tre olika sorters pedagoger. Lärare som pedagoger, barn 

som pedagoger och miljön som ”den tredje pedagogen”. Det är av stor betydelse hur 

materialet är uppbyggd. Var materialet är placerat ger barnen en förutsättning för eget 

initiativtagande och lärande. Barnen får en förståelse för hur materialet ska användas i sin lek 

och de får en mening och sammanhang. Johansson (2005) skriver att genom problem som 

uppstår i leken så kan pedagogen ställa frågor om hur olika problem har en lösning. Detta kan 

göras genom att få barnen att reflektera över situationen. Frågorna kan vara att få barnen 

förstå varför det måste pröva sig fram, eller hur ska göra för att lösa problemet. Det gäller att 

pedagogen ställer öppna frågor som leder barnet fram till en lösning på problemet. Att vara 

väl insatt i olika matematiska innehåll gör att pedagogen kan föra samtal och vara med barnen 

och reflektera över matematikens alla olika uttryckssätt. Detta såg vi i observation när pojken 

hade svårt att med sin trehjulning ta sig fram på gräset.  Pedagogen ställde då frågan ”hur” 

kan man göra då? Pojken löste problemet med hjälp av hennes fråga genom att sparka sig 

fram i stället för att använda pedalerna. Pojken fick reflektera och använda sig av sin egen 

erfarenhet och sina sinnen. Pedagogen tog barnets perspektiv och använde sig av sin 

matematiska kunskap. Detta var ett exempel på hur barnet fick lära sig att lösa problem, ställa 

hypoteser och att utmana sitt eget tänkande, vilket Emanuelsson (Doverborg & Emanuelsson, 

red, 2006) menar är viktigt. 

 

Johansson (2005) skriver att genom problem som uppstår i lek så kan pedagogen ställa frågor 

om hur olika problem har en lösning. Detta kan göras genom att få barnen att reflektera över 

situationen. Frågorna kan få barnen att förstå varför det måste pröva sig fram, eller hur det 

ska göra för att lösa problemet och det gäller att pedagogerna ställer öppna frågor som leder 

barnen fram till en lösning på problemet. I observationerna förekom det olika 

problemsituationer där pedagoger/barn eller barn sinsemellan löste problemen i samspel med 

varandra genom tvåvägskommunikation. I en av observationerna uppstod ett problem mellan 

två pojkar om en trehjuling som båda vill ha. Genom samtalet löste pojkarna problemet. De 

kom överens om att turas om att använda cykeln. I rapporten Lusten att lära – med fokus på 

matematiken (Skolverket, 2003) skriver Skolverket att med hjälp av språket får barnen 

använda sitt matematiska språk och sitt matematiska tänkande och de får på så sätt förståelse 

för vad de gör. Tillsammans med pedagogernas medvetenhet skapas matematiska 

sammanhang och situationer som pedagogerna kan ta vara på och skapa nya upplevelser 

genom nya aktiviteter. Barnen får i dessa nya upplevelser känna en meningsfullhet och de 

skapar nya utmaningar, vilket leder till att barnen känner en tillit till sitt eget tänkande (2003). 
Kommunikationen skapar en mening och det är även viktigt när det gäller matematiken. Det 

matematiska begreppen barnen tar till sig blir deras nya erfarenheter och där med också ett 

matematiskt språk. De blir pedagogernas uppgift att se till att barnen utmanas och görs 

nyfikna på olika begrepp i vardagen som att väga, mäta, se mönster och former (Pramling 

Samuelsson & Sheridan 2006).  

 

Elfström m.fl. (2008) skriver att platsen barnen befinner sig på och materialet barnen 

använder ger en möjlighet att starta i det verkliga i stället för i de teoretiska. Det  barnen 

upplever med kroppen får de en förståelse för. Det är med hjälp av materialet som barnen får 
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utforska, experimentera, ställa frågor och bygga på sitt ordförråd. I en av observationerna är 

det en pedagog som tillsamman med en pojke öser sand, sanden är tung och blöt. Pedagogen 

utmanar pojken att utforska materialet som har ändrat vikt efter regnet. Han får med hjälp av 

sin egen kropp upptäcka tyngd under pedagogens ledarskap. Material, ting och föremål av 

olika slag kan hjälpa barnens lärande om det erbjuds till barnen. Observationer som Nordin- 

Hultman gjort visar att även om tillgången på olika material är stor, så är barnens användning 

av materialet ganska enformigt och inte så utmanande. För att barn ska utvecklas behövs 

kunniga pedagoger som ser möjligheter i det materialet som finns (Nordin- Hultman, 2008). 

Barnen på förskolorna använde sig ofta av samma material i den fria leken även om det fanns 

ett stort utbud utav olika material. 

 

På båda förskolorna pågår det ett utvecklingsarbete med att utveckla förskolans gård. Detta 

betyder att man ser över det pedagogiska uterummet så att det ska stimulera till utveckling 

och lärande. I Elfström m.fl. (2008) menar Dewey att pedagogerna måste kunna se vad i 

verksamheten som leder till en utveckling i barnens fysiska och sociala miljö och att det är 

pedagogernas ansvar att se till att miljön skapas efter individens intressen så att det sker ett 

lärande i de olika situationerna. Förskolornas gårdar är oftast planerade och utformade efter 

gruppen och inte individen.  

 

6.2 Vilken matematik finns i samtalet?  

 

Tillsammans med pedagogerna lärde barnen sig begreppet principen om räkneordets ordning 

och antalsprincip, även kallad kardinaltalsprincipen. ”Principen med räkneordets ordning 

innebär att de måste komma i bestämd ordning och att varje räkneord följs av ett annat 

bestämt räkneord” (Doverborg & Emanuelsson, 2006:75). Antalsprincipen, 

kardinaltalsprincipen, innebär att däcken paras ihop med ett räkneord, barnet räknar antalet 

däck med hjälp av de ordnade räkneorden. De finns olika strategier som barn kan använda sig 

av när det gäller att komma fram till svaret, de använder sig av sina fingrar eller genom att i 

tur och ordning peka på objektet när det räknar (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). De 

begrepp som förkom mest i observationerna var räkneordens ordning och antalsprincipen. 

Enligt den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) ska barnen få förståelse för rum, läge och 

riktning. De ska få utveckla sina grundläggande begrepp som antal, ordning, tid, och 

talbegrepp. 

    

För att barnen ska kunna beskriva likheter och skillnader så är det viktigt att de får förståelse 

för begrepp av jämförelseord. I observationerna samtalades de om begrepp som tjock, stor och 

lika. I en av observationerna gungade en flicka hon visade med sin kropp hur hon gjorde fart 

genom att röra sig framåt och bakåt. Persson (Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) menar 

att rumsuppfattning innefattar att förstå förhållandet till omgivningen i begrepp som avstånd, 

läge och riktning.  

 

Doverborg menar att det livslånga lärandet är viktigt när det gäller matematik det är 

avgörande för hur de yngre barnen kommer att förhålla sig till ämnet i fortsättningen. Det är 

genom de attityder som pedagogen visar som påverkar barnens attityder till matematiken. Om 

barnen möter pedagoger som inte har så goda erfarenheter med sig när det gäller matematik så 

kan detta påverka barnen. Detta gäller även hur föräldrars och samhällets inställning till 

matematiken är (Doverborg & Emanuelsson, red, 2006). Doverborg skriver att Klein menar 

att pedagogen och barnen behöver rikta sitt samtal mot samma intressen och de görs genom 

kommunikationen. Klein pekar också på hur viktigt de är att pedagogerna namnger och 

berättar om det barnen upptäcker.  Detta ger barnet en förståelse för det som sker i barnet 
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omvärld. (Doverborg & Emanuelsson, (Red) 2006) I en av dialogerna så löste de problem när 

han skulle försöka flytta på sin trehjuling men de blev för tungt när det satt en kompis på 

flaket. I samtalet som förskolläraren hade med en av pojkarna ställde hon frågor som pojken 

fick fundera på och genom svaret som han gav kunde förskolläraren ställa följdfrågor. Han 

fick vara med och lösa det problem som uppstod genom sina egna tankar och funderingar. 

Under situationen fick han också erfara begreppet tyngd och vikt.  

 

En av Vygotskijs (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006) teorier är att barn som får hjälp av 

kamrater eller pedagoger kan utföra mera än vad de kan utföra på egen hand. På detta sätt kan 

barn hjälpa varandra genom samarbete i t.ex. problemlösning. De får också öva på sociala 

sammanhang.  I en observation uppstod det ett samarbete i leken mellan barn/barn och 

pedagog/barn. Detta samarbete uppstod när pedagogen ställde frågor angående var man kunde 

hitta vatten. Pedagogen kom även in på hur mycket vatten som behövdes för att få dockan ren. 

I situationen samtalar pedagogen om mängd och volym. Pojken kunde inte svara, men 

kompisen hade svar på frågan. I dessa situationer gavs barnen i samarbete med andra 

barn/pedagoger utmaningar över deras nivå som barnen klarar av, den proximala 

utvecklingszonen. I boken Utvecklingspsykologi (Hwang & Nilsson, 2003) nämns Vygotskijs 

teori om proximal utveckling att vuxna ska utmana barnen, låta dem få utmaningar och möta 

på krav. De ska få utmaningar som de klara av på egen hand eller genom stöd av en mer 

erfaren person (oftast vuxen) genom kan ske genom ett samarbete. Med hjälp av kompisen 

erfarenheter så fick pojken nya erfarenheter att ta med sig i sin fortsatta lek. Det är inte själva 

samarbetet som har betydelse utan det som barn får utav att samarbete. Bråten skriver i 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att de är genom samspelet och samarbetet som 

barnen når högre nivåer i sitt lärande.    

 

Barn har svårt att förstå begreppet tid. Erfarenheten av tid har barnet ännu inte hunnit få. 

Begreppet tidsord innefattar händelser, en tidsrymd och en tidpunkt. Begrepp som minuter, 

timmar, dagar och veckor är svåra för barn att förstå. I Det matematiska barnet (Heiberg 

Solem & Lie Reikerås, 2004) står att språket kan bli ett redskap som gör att tiden och 

händelserna blir överblickbara och meningsfulla. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004:237) 

har citerat Johnsen Hiønes bok De små teller også ”Det är två lördagsgodis till mormor 

kommer på besök.” ”Det är tre lördagsgodis till vinterlovet.” Detta såg vi i en av 

observationerna när det förkom ett samtal om när pappa skulle komma och om det var före 

eller efter maten. De samtalar om tidsord som ordningsföljd och relativtid, som ungefär.  

Flickan hade fått lära sig med hjälp av rutinerna på förskolan hur hon kunde dela upp sin dag 

för att få ett tidsperspektiv. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) anser att det är viktigt att 

pedagogen tar ansvar och lyssnar till vad barnen har att säga. Sterner (Doverborg & 

Emanuelsson red, 2006) talar om betydelsen av att vuxna i samtal med barn även har fokus på 

situationer med anknytning till matematik. Då kan barn utveckla sitt matematiska ordförråd. 

Johnsson (2005) menar för att för att få små barn att reflektera över olika företeelser som de är 

med om kan pedagogen använda ett enkelt och konkret språk för att barnen ska få förståelse 

om hur saker och ting förhåller sig. Erikson Hagtvet (2004) skriver att pedagogen behöver ha 

en teoretisk kunskap för att kunna möta varje enskilt barn där det befinner sig i sin egen 

utvecklingsnivå.  

 



  23 

7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

 

I vår undersökning var vi intresserade av hur materialet och pedagogernas interaktion med 

barnen skapade ett möte med matematiken. Vi valde en kvalitativ ansats för vår undersökning 

för att få en djupare kunskap inom området vi undersökte. Undersökningen gjordes genom 

observationer ute på förskolans gård i ca 30 min per tillfälle med hjälp av ett 

observationsschema och diktafon. Eriksen Hagtvet (2004) skriver att med hjälp av 

observationer kan pedagogen kartlägga barnets möjligheter när det gäller att lösa problem och 

hur barnet fungera i olika uppgifter. Genom observationer kan vi samma stund som en 

händelse inträffar se det som händer i ett naturligt sammanhang (Patel & Davidson, 2003). 

När vi bearbetade resultat och analys så upptäckte vi att vi hade behövt ha med en kategori 

som gällde var på förskolans gård som pedagogen befann sig. I och med det kanske kunna se 

hur aktiv pedagogen var på gården med barnet och för att få ett tydligare resultat om hur aktiv 

pedagogen var i samspelet med barnet.  

 

Fördelen med observationer är att individen inte behöver lämna information, individen som 

observeras behöver inte vara lika aktiv eller samarbeta som exempelvis vid intervjuer.  Vi tror 

att nackdelen med att använda intervjuer vid undersökningen som ett komplement till 

observationerna skulle ge felaktig bild av vad pedagogerna säger och hur det egentligen gör. 

Vår erfarenhet säger oss att de vi teoretiskt förklara hur vi arbetar inte alltid stämmer med de 

vi utför i praktiken. I observationerna kunde vi se olika uppträdande och händelseförlopp i de 

olika sammanhang som individen kom i, till skillnad från intervjuer där de intervjuade måste 

kunna ge en bild i sammanhanget som vi också skulle förstå. Observationer är till fördel när 

man observerar yngre barn som inte kan prata (Patel & Davidson, 2003). Vi upptäckte saker 

som skedde som pedagogen eller barnen inte behövde säga till oss. Genom att följa barnen i 

deras lek med hjälp av diktafoner så kunde vi få tillförlitliga svar.  

 

7.2 Resultatdiskussion  

 

Barn lär på olika sätt i den spontana leken med hjälp av miljön, materialet, andra barn och 

pedagoger. Vi såg många exempel på ett meningsfullt sampel och ett möte med barnen. I 

observationerna såg vi att pedagogerna använde sig av sina vardagserfarenheter. Vi såg också 

hur pedagogerna mötte varje barn på dess egna villkor och att pedagogen förstod varje barns 

individuella upplevelser och behov. ”Pedagogerna förhåller sig på olika sätt beroende på det  

kunskapsinnehåll som behandlas och de sammanhang inom vilka lärande sker” (Johansson, 

2005:129). Med hjälp av erfarenheter får barnen ett lärande och en nyfikenhet att vilja veta 

mera. När vi kategoriserade observationsunderlaget fick vi fram många olika matematiska 

begrepp som pedagogerna använde sig av. De använde begrepp som antal, tidsord, 

jämförelseord, rumsuppfattning, mängdlära, prepositioner och placeringsord.  

 

Det vi kunde se i våra observationer var att pedagogerna inte alltid följde upp barnen i leken 

och i mötet. De tog inte vara på det utbud av material som fanns, samtalet och mötet stannade 

vid det material som barnet lekte med. Pedagogerna använde sig inte alltid av det material 

som fanns på förskolans gård. Vi såg att en av pedagogerna vid många olika tillfällen var ute 

på förskolans gård ensam med många barn vilket gjorde att ett djupare möte, samspel och 

samtal med barnen inte blev av. Det kan vara en anledning till att kunna följa upp möte, 

samspel och samtal inte var möjligt att genomföra. En annan anledning till att pedagogerna 
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inte hann fördjupa sig i matematiken kan vara att de inte tror sig kunna tillräckligt om vad 

matematik innebär i förskolan. Det vi såg genom våra observationer var att det förekom 

många olika begrepp, både medvetet och omedvetet.  

 

Barn lär på olika sätt och i olika sammanhang där materialet och pedagogens interaktion med 

barnen ger barnen en vilja att utforska och få en Känsla Av SAMmanhang, KASAM.  Aaron 

Antonovsky är mannen som uppfann ordet KASAM och han delar in ordet i tre olika begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet betyder att förstå det man 

upplever. Hanterbarhet är att man använder sina egna resurser i utmaningar och krav som 

ställs. Meningsfullhet innebär att känna sig delaktig, engagerad och glädje i det man upplever.  

Dessa tre begrepp måste användas i relation till varandra, de bildar en helhet. Enligt Sterner 

(Doverborg & Emanuelsson, red, 2006) behöver pedagogen i dialogen med barnen utgå ifrån 

situationer som ger samband mellan förhållanden och olika händelser i de matematisk mötet. 

Barnen ges då lusten och nyfikenheten att vilja veta och lära mera och på så sätt förstå och 

utveckla sitt eget matematiska ordförråd. Det är också viktigt att uppmärksamma barnen på 

saker som händer i deras omvärld för att på så sätt fortsätta att få barnen att utveckla sin egen 

begrepps- och språkutveckling. Vi såg att pedagogerna mötte barnen i deras olika situationer, 

men att en del av pedagogerna inte fortsatte samtalet utan slutade ställa följdfrågor när det fått 

svar av barnen på det de frågade om. Detta berodde på att pedagogerna vid många av 

observationstillfällena var ensamma med barnen på gården. Vi tror också att det kan bero på 

att pedagogerna inte trodde sig eller hade kunskapen att ställa öppna frågor som gör att 

samtalet leds vidare.  

 

Elfström m fl. (2008) skriver att materialet samt platsen barnen befinner sig på ger en 

möjlighet att starta i det verkliga i stället för i det teoretiska. Det barnet upplever med kroppen 

får det en förståelse för. Det är med hjälp av materialet som barnen får utforska, 

experimentera, ställa frågor och bygga på sitt ordförråd. Barnens utemiljö, när det gäller 

material, kan utformas så att när barnen kommer ut så kan de se vilket lekmaterial som 

erbjuds. På båda förskolornas gårdar var materialet tydligt utformat  så att nyfikenhet och ett 

initiativtagande kunde ske i barnens lek. I de uterum som kan finnas har pedagogerna byggt 

upp material för att barnen ska kunna utmana sig själva efter de intressen och de 

förutsättningar som varje barn har. Den tiden som pedagogerna ger barnen blir en 

förutsättning för barnens lärande och genom pedagogernas samtal får barnen ett gensvar över 

sina tankar, åsikter och upplevelser. Det vi såg var att pedagogerna inte tog vara på det 

material som fanns och som var tillgänglig på förskolans gård. Vi kunde se att pedagogerna 

hade kunskapen men av olika anledningar inte använde sig av den. Det kanske beror på dåliga 

erfarenheter från sin egen uppväxt där attityder och samhälle inte gett positiv förstärkning till 

vad matematik är.  

 

På förskolans gård blir det enligt våra erfarenheter till en viss del spontan matematik, men 

pedagogerna måste ändå arrangera möten med matematiken tillsammans med barnen. 

Lekmaterial som finns på förskolans gård kan ge barnen utmaningar matematiskt, men som 

pedagog har man kanske svårare att se möjligheterna. Många pedagoger ser nog också 

förskolans gård som barnens möjlighet till att själva få bestämma över sin lek, att det är 

barnens revir till att få leka fritt. Att ha kunskap om matematik innebär inte alltid att man 

använder och utövar den. Vi tror att den teoretiska kunskap som pedagogrena har kan vara 

svår att omvandla till praktiken. Här tror vi att kunskapen kan bli ett hinder genom att 

pedagogerna ofta vet hur den ska utföras i teorin, men kunskapen blir svårt att omvandla till 

praktik eftersom de inte har erfarenhet av att göra det. Det är viktigt att pedagogerna, precis 

som barnen, får utmanas och prova sig fram för att kunna ta hand om sin kunskap. Det vi 
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menar att det kan vara svårt att bryta ner kunskapen i praktiken till den nivå där barnen 

befinner sig. Man kanske gör det svårare för sig än det är. Vi anser att det är viktigt att själv 

ha kännedom om hur barn lär för att kunna förmedla kunskap vidare. 

 

I den reviderade läroplanen (Skolverket, 2010) står det att arbetslaget ska utmana barns 

nyfikenhet och begynnande intresse för språk och kommunikation samt för matematik, 

naturvetenskap och teknik. Det står att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förståelse för rum, form, läge, riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, 

ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Pedagogerna mötte barnen i 

dessa olika begrepp, men de kunde ha varit mera aktiva i samspelet med barnen.  

 

I observationerna såg vi att pedagogerna använde sig av många olika matematiska begrepp. I 

våra observationer möter barnen färger, mönster/former, de utmanades genom att de fick 

klättra, krypa, cykla, gunga, de bar stora och små, tunga och lätta saker. Barnen vägde och 

mätte. De hoppade och sprang och de upplevde uterummets olika förutsättningar motoriskt. 

Detta gjorde att barnen kom i kontakt med matematiska begrepp. I sandlådan förekom det 

jämförelseord som tung och lätt, placeringsord som i och på och volymbegrepp som tomt och 

fullt. När barnen var i gungorna fick de med hjälp av sin kropp uppleva rumsuppfattning, 

problemslösning och genom frågor visa och förklara hur man gör fart med sin kropp. 

Pedagogerna berörde jämförelseord som hög och låg fart, tid och antal. Med hjälp av 

trehjulningen fick barnen uppleva ett samarbete, sampel och problemlösning tillsammans med 

pedagoger och barn. Vi såg att pedagogerna interagerade med barnen men tillfällena var inte 

så långa. Där kunde det ha utökats till längre möten där materialet som fanns på förskolans 

gård kunde ha använts för att utveckla leken vidare. Vi tror att om pedagoger får fortbildning 

om vad matematik i förskolan innebär så kommer det att ske fler och mer medvetna möten, 

samtal och samspel mellan barn och pedagog. Även vid tillfällen där pedagogen är ensam 

med många barn kanske det blir ett bättre möte med barnen om kunskapen finns.  Finns inte 

pedagogerna där och är barnens medskapare, ställer frågor och utmanar barnen i deras 

tänkande och i de problem som barnen ställs inför så sker det inget vidare lärande i 

matematiken.  

 

8. Fortsatt forskning 

 

Det skulle vara spännande att göra en fortsatt undersökning om hur förskolor med inriktning 

på uteverksamhet arbetar med matematik i den fria leken. Det vore intressant att ta reda på om 

matematiken kommer in spontant i den fria leken, finns tiden och kunskapen eller om 

matematiken alltid planeras. I detta sammanhang kan det vara av betydelse om pedagogen får 

fortbildning på dessa förskolor och om det är någon skillnad på utbildning. Vidare vore det 

intressant att undersöka om dessa barn som har uteverksamhet och är vana vid att kunna röra 

sig fritt under inlärning klarar av att i kommande skolår få matematikundervisning inne utan 

att få koncentrationssvårigheter. En undran är om barn som har haft sin verksamhet och 

lärande ute har det svårare att anpassa sig att vara inne där lärandet till stor del handlar om att 

ta in information sittandes vid en skolbänk, när man annars är van att det sker med hjälp av 

kroppen. Skulle det då bli svårare för barnen att koncentrera sig? Eller kan de vara till fördel 

att dessa barn har haft lärandet ute i skog och mark, där det mera konkret kan lära med hjälp 

av sin kropp och där alla sinnen stimuleras, visuellt, auditivt, kinestetiskt, muskler och leder 

och balansen.   
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 Bilaga 1 Observationsschema 

 

Barnets 

namn 

Datum  

Vad gör 

barnet 

Vad säger 

barnet  

Vad gör 

pedagogen  

Vad säger 

pedagogen 

Vilket 

material 

använder 

barnet 

Var på 

gården är 

barnet  

       

Barnets 

namn 

datum 

Vad gör 

barnet 

Vad säger 

barnet  

Vad gör 

pedagogen  

Vad säger 

pedagogen  

Vilket 

material  

använder 

barnet 

Var på 

gården är 

barnet 
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Bilaga 2 Brev till föräldrarna och pedagoger 

 

Jag studerar på distans till lärare med inriktning mot förskola/förskoleklass vid 

Linnéuniversitet. 

Under sommarterminen 2011 (maj-augusti) kommer jag att arbeta med en C-uppsats i 

matematikdidaktik. Det innebär att jag kommer att observera och intervjua några barn och 

pedagoger i förskolan. Intervjuer och observationerna kommer att finnas med i uppsatsen som 

bilaga. Uppsatsen kommer att visas offentligt på nätet.  

Observationsmaterial/intervjumaterial kommer att vara konfidentiellt. 

För att jag skall kunna göra detta måste jag ha ert medgivande. 

 

Pedagogens namn………………………………………………………………………….. 

 

Barnets/Barnens namn …………………………………………………………………….. 

 

 

Jag ger mitt medgivande till detta. 

 

Namnunderskrift…………………………………………………………………………… 

 

 

Jag ger inte mitt medgivande till detta. 

 

Namnunderskrift…………………………………………………………………………… 

 

Datum/Ort………………………………………………………………………………….. 

 

Lämna lappen i bifogat kuvert på avdelningen senast xxxx 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

Marianne Andersson alt Susanne Dahl 
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