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ABSTRAKT  
 

Syftet med vår studie var att undersöka femåringars tillägnande av matematikinnehåll i 

två olika matemaiksamlingar. I den första matematiksamlingen fick barnen räkna 

föremål som fanns i matteburkar som illustrerade antalen noll till tio. I den andra 

matematiksamlingen sorterade barnen med hjälp av logiska block, vilket är olika 

geomertiska former. Studiens metod var kvalitativ och genomfördes med observationer 

och intervjuer. Observationerna videoobserverades även och intervjuerna gjordes 

individuellt med barnen efter att de deltagit i matematiksamlingarna. I resultatet fann vi 

att barnen använde både talspråk och matematiska begrepp när de förklarade vad 

sortering innebär och när de benämnde de geometriska formerna. En av slutsatserna blev 

att barnens förutsättningar för att lösa räkneuppgifterna var att de behärskade 

räkneramsan, vilket alla barn i matematiksamlingen gjorde. Barnens tidigare 

erfarenheter som de hade innan matematiksamlingen påverkade hur barnen kunde lösa 

uppgifterna. 

 

Nyckelord: matematiska begrepp, femårsgrupp, matematiksamling, matematisk 

förståelse, förskola.  



 

 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING ............................................................................................................... 3 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................... 4 

3 BAKGRUND .............................................................................................................. 5 

3.1 Matematik ............................................................................................................. 5 

3.1.1 Matematik som finns i barnets vardag ......................................................... 5 

3.1.2 De fem principerna ....................................................................................... 6 

3.1.3 Matematiska modeller för tänkande ............................................................. 7 

3.2 Samlärande ........................................................................................................... 7 

3.2.1 Pedagogiska modeller om samlärande ......................................................... 8 

3.2.2 Individuellt lärande ...................................................................................... 8 

3.3 Språk ..................................................................................................................... 9 

3.3.1 Begreppsinnehåll och begreppsuttryck ........................................................ 9 

4 METOD ..................................................................................................................... 10 

4.1 Undersökningsmetod .......................................................................................... 10 

4.1.1 Observation ................................................................................................ 10 

4.1.2 Intervjuer .................................................................................................... 10 

4.2 Undersökningsgrupperna .................................................................................... 11 

4.3 Datainsamling ..................................................................................................... 12 

4.4 Databearbetning .................................................................................................. 12 

4.5 Etiskt ställningstagande ...................................................................................... 12 

5 RESULTAT OCH ANALYS .................................................................................... 14 

5.1 Observation och intervju från den första förskolan ............................................ 14 

5.1.1 Barnens förståelse för antalet tre ................................................................ 14 

5.1.2 Barn delar upp och räknar .......................................................................... 15 

5.1.3 Barns igenkännande av siffror ................................................................... 16 

5.1.4 Förståelsen för matematikinnehållet i samlingen ....................................... 17 

5.1.5 Sammanfattning av analysen på resultatet på den första förskolan ........... 18 

5.2 Observation och intervju från den andra förskolan ............................................ 18 

5.2.1 Ett barns förklaring om sortering ............................................................... 18 

5.2.2 Hur barnen sorterade .................................................................................. 19 

5.2.3 Matematiska begrepp som barnen använde ............................................... 20 

5.2.4 Sammanfattning av analysen på resultatet på den andra förskolan ............ 22 

6 DISKUSSION ........................................................................................................... 23 

6.1 Barns förkunskaper och tillägnande av ny kunskap ........................................... 23 



 

 

6.1.1 Barnens förståelse för matematiksamlingen .............................................. 23 

6.1.2 Barnens användande av matematiska begrepp ........................................... 24 

6.2 Hur vi kunde se barnens matematiska kunskaper under samlingen ................... 24 

6.3 Metoddiskussion ................................................................................................. 25 

6.4 Pedagogiska implikationer ................................................................................. 25 

6.5 Förslag till fortsatt forskning .............................................................................. 25 

7 REFERENSLISTA .................................................................................................... 26 

BILAGOR 



3 

 

1 INLEDNING 
Vi vill skriva om matematik, eftersom matematik i förskolan har väckt vårt intresse 

under lärarutbildningens gång. Även under vår verksamhetsförlagda utbildning har 

vårt intresse väckts, då vi själva höll i matematiksamlingar och kunde se hur barnen 

förstod matematikinnehållet på olika sätt. Detta fick oss att fundera kring hur vi 

själva lade upp en matematiksamling och på vilket sätt barnen tolkade och förstod 

det vi hade planerat. Det är en förmån att få ta ett steg tillbaka i en matematiksamling 

för att observera barnens uttryck av förståelse i samlingen. Det är en värdefull 

erfarenhet att få undersöka barnens egna upplevelser och ta del av den kunskap de 

bär med sig eller inte bär med sig efter en matematiksamling.   

I förskolan läggs den grundläggande matematikkunskapen som barnen bygger sin 

matematiska förståelse på för senare skolgång. Om matematik upplevs som 

intressant och roligt för barnen påverkar det också lärandet i senare skolår (Ahlberg, 

2000). Små barn konstruerar strategier och kunskap genom vardagliga situationer 

som de möter matematik i. Kopplingar mellan denna kunskap och formell 

matematisk kunskap i förskolan bör göras för att matematiksamlingar ska behandla 

det matematikinnehåll som barn redan kan (Aubrey, 1993). 

Den matematiska delen i förskolans styrdokument har poängterats i den reviderade 

upplagan Lpfö-98 reviderad 2010. Förskolan ska sträva efter att varje barn: 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

 egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (s. 10, Skolverket, 2010). 

I förskolans läroplan riktas dessa strävansmål till alla barn i förskolan. Dessa 

riktlinjer för förskolans läroplan går hand i hand med våra frågeställningar i vår 

studie då vill vi undersöka hur barnen ger uttryck för dessa matematiska förmågor.  

Läroplanen belyser speciellt att förskolan ska sträva efter att varje barn ska ges 

möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga.  
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med undersökningen är att vi vill undersöka barnens lärande inom 

matematiksamlingar som förskollärarna på respektive förskola har planerat. Vi vill 

undersöka dessa samlingar utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur ser förståelsen ut för matematiken i samlingen?  

2. Vilka matematiska begrepp använder barnen i samlingen? 
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3 BAKGRUND 
 

3.1 Matematik   

Små barn konstruerar sina strategier och sin kunskap genom vardagliga situationer i 

samverkan med sin miljö. Kopplingar mellan denna kunskap och formell matematisk 

kunskap i förskolan, måste göras för att matematiksamlingar ska behandla det 

matematikinnehåll som barn redan kan. Barns strategier inklusive deras 

misslyckande strategier är nödvändiga för att de ska utveckla sitt matematiska 

tänkande (Aubrey, 1993). 

3.1.1 Matematik som finns i barnets vardag 
Sortering betyder att barn kan uppfatta och urskilja likheter och skillnader genom att 

göra grupperingar av föremål som hör ihop och föremål som inte hör ihop. Barn kan 

på sitt eget sätt komma på hur de ska sortera (Dahl & Rundgren, 2004). Sortering 

hjälper barn att se nya egenskaper hos föremål och upptäcka relationer mellan 

föremålen som de sorterar. När barn sorterar olika föremål utvecklas deras logiska 

tänkande och de använder sig även av sina erfarenheter av sortering (Forsbäck, 

2007). Reis (2011) skriver i sin avhandling att vissa egenskaper, som exempelvis 

färg eller form, är konstanta och förändras inte och därför är de lättare att sortera. 

Andra egenskaper inom sortering som exempelvis storlek, är svårare att sortera för 

barn. Storlek inom sortering är inte en konstant egenskap utan beroende av vad den 

jämförs med. Heiberg Solem & Lie Reikås (2004) menar att när ett barn gör en 

sortering gör det indelningar av olika kategorier. Det kan vara inom exempelvis 

form, djur och färg. Barnet kan göra indelningar av föremål utifrån två kriterier, 

exempelvis klossar och bilar. Det går även att använda flera indelningar då barnet går 

in mer på djupet, exempelvis om barnet även sorterar bilarna efter färg och storlek. 

Ju fler kriterier ett barn använder ju mer exakt blir sorteringen. Med systematiska 

sorteringar menar Reis (2011) att sortera föremål efter en egenskap i taget, kan vara 

svårt för barn att göra innan de är fem till sex år gamla. Barn kan byta 

sorteringsegenskap mitt under sorteringen. Exempelvis kan det gå till på det sättet att 

när de sorterar efter form byter de till att sortera efter färg innan de har sorterat klart 

formerna (Reis, 2011). 

Rumsuppfattning är ett sätt för barn att beskriva sin omvärld och relationer mellan 

olika föremål, hur de är belägna i förhållande till varandra. För att barnen ska kunna 

använda sig av sin rumsuppfattning krävs det att barnet har utvecklat de begrepp och 

det språk som behövs för att sätta ord på sin rumsuppfattning (Dahl & Rundgren, 

2004). Det innebär en förmåga att ge information om var ett föremål finns i rummet 

men även att de ska kunna berätta om sitt eget förhållande till rummet som de vistas i 

och föremålen som finns i rummet (Persson, 2007). 

När ett barn ska räkna menar Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) att det är 

viktigt att barnet kan räkna med räkneramsan, vilket har en stor betydelse för att 

barnet ska kunna utveckla sin taluppfattning. Heiberg Solem och Lie Reikås (2004) 

skriver att barn kan utifrån räkneramsan använda sig av sammanparning mellan ord 

och föremål. Under processen när barn lär sig räkna genom talord utvecklas deras 

förståelse för antal. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) tar upp att barn 

även behöver få erfarenhet av antal på olika sätt. Olika föremål, mönster eller 

storlekar som symboliserar till exempel talet fem kan hjälpa barn att förstå hur 
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många fem är och att fenomenet fem kan se ut på olika sätt. Barns oreflekterade sätt 

att uppfatta något utmanas när de upptäcker andra sätt att se på exempelvis talet fem.  

När barn delar upp ett antal föremål i grupper med lika många i varje utför de en 

division. Heiberg Solhem och Lie Reikerås (2004) skriver att barn kan använda olika 

divisionsstrategier. Fördelningsstrategin är en av dem och innebär att barn delar 

exempelvis nio delat med tre genom att placera ut tre föremål på tre olika ställen och 

därefter flytta ett föremål i taget till varje ställe. Detta gör de tills alla föremål är 

utplacerade i de olika högarna. Barnet avslutar med att räkna hur många det är i varje 

hög. Grupperingsstrategin innebär att barn räknar nio delat med tre genom att först 

göra en hög med tre i därefter en till hög med tre i och till sist en hög med tre i av de 

resterande föremålen (Heiberg Solhem och Lie Reikerås, 2004). 

Barn kan tidigt uppfatta antal upp till tre eller fyra i en ”blink”. Detta innebär att barn 

har ett automatiserat förhållande mellan räkneord och en inre talbild för antalet. 

Detta automatiserade förhållande hjälper dem att urskilja och se antal (Sterner & 

Johansson, 2007). Barnets förmåga att kunna räkna i en ”blink” på en och samma 

gång är en bra träning för att kunna se helheten och inte behöva räkna alla delarna 

(Heiberg Solem & Lie Reikås, 2004).  

När barn får göra en problemlösning har de oftast ett eget tillvägagångssätt och en 

egen strategi. När barn får se andra barns sätt att lösa samma problem, förutsatt att en 

förskollärare har uppmärksammat barnens olika strategier för att lösa problemet, kan 

barnen upptäcka att de har olika sätt att lösa samma uppgift. Barn kan upptäcka 

skillnader mellan ett annat barns tillvägagångssätt då de jämför med sitt eget 

tillvägagångssätt vilket innebär en metakognitiv medvetenhet. En metakognitiv 

medvetenhet innebär en medvetenhet om sitt eget tänkande om exempelvis en 

problemlösning. Olikheterna mellan ett barns eget sätt att lösa ett problem på och ett 

annat barns tillvägagångssätt kan utgöra en utmaning och motivation för barnet att 

utveckla sin problemlösningsstrategi (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

Björklund (2008) menar att vid problemlösning, som exempelvis en förskollärare 

leder, kan barn uttrycka sin strategi genom att exempelvis använda sig av det 

material som förskolläraren erbjudit barnen. Idéer som barn har när de hanterar det 

konkreta materialet och försöker lösa problemet, ger barnen erfarenheter av en 

strategi att lösa problem på. Dessa erfarenheter kan barnen ta med sig inför en 

liknande situation då barn kan överföra sina strategier från en situation till en annan 

och kanske lösa en ny situation med samma strategi som de har använt sig av 

tidigare. Kunskapstillägnandet sker utifrån de tankekonstruktioner av all erfarenhet 

som en människa har mött. Barn undersöker och utforskar världen och bär med sig 

erfarenheter och tankekonstruktioner in i matematiksamlingen. Dessa erfarenheter 

blir avgörande för vad barn lär sig under en matematiksamling och på vilket sätt de 

kan lösa problem (Björklund, 2008). 

3.1.2 De fem principerna  
I följande avsnitt förklaras Gelman och Gallistels (1978) fem principer som barn 

använder när de räknar. 

När ett till ett-principen används bildar barn par mellan ett föremål från en mängd till 

ett annat föremål från en annan mängd. Det kan vara exempelvis att markera varje 

föremål med ett räkneord. När ett barn använder denna princip kan de räkna utifrån 

två processer; förflyttningsräkning och markeringsord. Med förflyttningsräkning 

menas att barnet flyttar ett föremål i taget samtidigt som barnet säger räkneordet. Det 
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vill säga när barnet räknar flyttar de ett föremål i taget från en samlad hög till en 

annan samlad hög samtidigt som barnet räknar (Gelman & Gallistel, 1978). Gelman 

och Gallistel (1978) belyser två kategorier i barnets förflyttningsräknande, där barnet 

har en kategori av det som ska räknas och en annan kategori av det som har räknas 

och barnets förflyttningsstrategi är det som sker i mellan de båda kategorierna. På 

detta sätt håller barnet reda på vilka föremål som ska räknas och vilka som redan har 

räknas. Dessa två processer, förflyttningsräkning-processen och markeringsord-

processen, måste synkroniseras för att barnet ska använda detta räknesätt (Gelman & 

Gallistel, 1978). 

Principen om stabila ordningen innebär att ett barn inte kan säga räkneord i 

oordning, trots att de markerar varje föremål som de räknar (med ett räkneord). För 

att räkna föremålen krävs att barn följer en stabil räkneordning. Detta innebär att 

varje räkneord som barn säger måste komma i en bestämd ordning när barn räknar 

och att varje räkneord som barn har räknat följs av ett annat bestämt räkneord 

(Gelman & Gallistel, 1978). 

Kardinalprincipen anger att det sista sagda räkneordet har en speciell betydelse i en 

talrad. Det sista sagda räkneordet är det som representerar helheten av föremålens 

mängd (Gelman & Gallistel, 1978). 

Abstraktionsprincipen innebär förståelsen om att allt kan räknas. Barnet förstår att de 

kan räkna föremål som är i en bestämd och begränsad mängd (Gelman & Gallistel, 

1978). 

Antalskonstans principen innebär att det saknar betydelse för vilken ordning 

uppräkningen av föremål sker, det viktiga är att hålla reda på vilka som är räknade av 

föremålen och vilka som är kvar att räkna (Gelman & Gallistel, 1978). 

3.1.3 Matematiska modeller för tänkande 
Clemson och Clemson (1994) betonar tre modeller för det matematiska tänkandet, 

vilket är praktiskt, bildligt och symboliskt. Praktiskt lärande definieras som att barn 

lär sig genom sina handlingar. Praktiskt lärande inom matematik innebär att ta 

tillvara och använda praktiskt lärande genom att låta barn exempelvis räkna på sina 

fingrar eller lägga ut klossar som de får sortera och räkna. Med andra ord får barnet 

använda sig av sin kropp genom att beröra och flytta på olika objekt. Bildlig 

representationsform innebär att bilder används för att uppfatta mönster och hitta 

tillvägagångssätt för att lösa uppgifter. Bildligt tänkande använder barn med hjälp av 

bildliga representationer av matematik. När barnet får en bild introducerad för sig av 

exempelvis tre nyckelpigor och blir ombedd att måla en blomma till varje 

nyckelpiga, använder barnet sig av bildligt tankesätt för att lösa uppgiften. Symbolisk 

representationsform används för att göra hypoteser genom att utforska och 

manipulera ett antal med symboler för att lösa en uppgift. Inom det symboliska 

tankesättet inkluderas bokstäver, siffror och tecken inom matematiken (Clemson & 

Clemson, 1994).  

3.2 Samlärande 

Berghout Austin, Blevins-Knabe, Ota, Rowe och Knudsen Lindauer (2011) lägger 

stor vikt vid Vygotskys teori om att barn lär sig genom sociala interaktioner. Det är 

genom dessa sociala interaktioner barn utvecklas, integreras och expanderas 

personligt. Här har språket en betydelsefull roll för förståelsen och befästandet av det 

de lär sig. Språket är enligt Vygotskys teori om de kulturella verktygen avgörande 



8 

 

för omstrukturering av sinnet och för att bilda tankeprocesser. Detta anser även 

Björklund (2008) som tar upp att lärande inte sker i ett vakuum utan att det främst är 

i det sociala samspelet som lärande uppstår utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I det 

sociala samspelet blir kunskapen kognitiv, kommunikativ och social. Rådande 

kunskap inom ett sammanhang där människor befinner sig blir ofta till individens 

kunskap. Enligt Krechevsky (2006) är det gruppens storlek som påverkar exempelvis 

i vilken utsträckning som barn kan komma till tals och interagera med varandra. Två 

till fyra barn är det antal som ger den tätaste och mest dynamiska kommunikationen. 

Williams (2006) skriver att barn tycker om att få sig lära av varandra och att 

kompisar har ett stort inflytande för deras lärande och utveckling i förskolan. När en 

grupp barn ska samarbeta krävs det dels att de kan samarbeta för att genomföra 

aktiviteten som de har blivit tilldelade. Williams (2006) påpekar även att språket 

mellan barnen som samarbetar är ett intellektuellt verktyg och en förutsättning för 

samarbete. Förutsättningen för barns lärande är samspelet och kommunikationen 

mellan varandra. Genom detta samarbete utvecklar barnen sin sociala kompetens 

samtidigt som de lär och utvecklas på andra områden. 

3.2.1 Pedagogiska modeller om samlärande 
Williams (2006) tar upp om tre olika dimensioner kring kamratsamverkan, dessa 

dimensioner är peer tutoring, cooperative learning och peer collaboration. Peer 

tutoring handlar om att ett barn kan ge instruktioner och handleda ett annat barn. 

Denna kamratsamverkan sker då ett barn anses vara expert på något eller har mer 

kunskap om något medan ett annat barn är nybörjare. Det kan vara att ett äldre barn 

som lär en yngre kamrat och tvärtom, men det kan även handla om barn som är 

jämngamla där det ena barnet har mer kunskap inom ett område än det andra. En 

utgångspunkt för detta är att barnet kan förmedla instruktioner och kunskap till det 

andra barnet samt att det förutsätter att barnet som är expert på området vet svaren 

och att de kan förmedla det till det andra barnet. Cooperative learning innebär ett 

kamratbaserat samarbete, där aktiviteterna sker i smågrupper som förskolläraren 

delat in barnen i. I dessa smågrupper kan barnens kunskaper variera och tillsammans 

komma fram till en lösning på det problem som förskolläraren har bett barnen att 

lösa. Tanken med cooperative learning är att barn tillsammans i gruppen hjälper 

varandra samt diskuterar och resonerar med varandra. Peer collaboration innebär att 

barnen arbetar tillsammans med en uppgift där alla är nybörjare. Här krävs det av 

barnen att de pratar med varandra om olika strategier och lösningar för att lösa 

problemet (Williams, 2006). 

3.2.2 Individuellt lärande  
Trots att en individ befinner sig i en grupp då ett lärande sker är individens lärande 

individuellt. Lärandeprocesser kan ske inom en grupp men individen själv skapar sitt 

lärande och sin förståelse (Vecchi, 2006). Inom förskolan ska förskolläraren ta till 

vara på barnets individualitet men samtidigt ska förskolläraren skapa förutsättningar 

för att barnet ska kunna samspela med resten av barngruppen. Barnen och 

förskollärarna är tillsammans i nästan allt som försiggår i verksamheten. Om ett barn 

gör en individuell aktivitet, som exempelvis läser en bok, sker denna aktivitet i ett 

sammanhang tillsammans med de andra barnen och förskollärarna som finns i deras 

omgivning (Williams, 2006).  
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3.3  Språk 

Det är viktigt att tänka på för förskollärarna hur de tillmötesgår barnet. Det är 

förskolläraren som ska hitta de rätta vägarna till barns tänkande och språk och hjälpa 

dem till att förstå och vidareutveckla den kunskapen som barn själva besitter 

(Heiberg Solem & Lie Reikås, 2004). Eftersom vi lär oss genom interaktioner med 

personer i vår omgivning och genom socialt samspel och kommunikation, står dessa 

delar för grunden av barns utveckling av sitt språk och tänkande. Språket har en 

påverkan på barns känslor, tänkande och fantasi och de olika delarna hjälper barn att 

få en förståelse för sin omvärld (Sterner, 2007b). Barn och förskollärare samtalar 

kring matematik i verksamheten på olika sätt. Det kan ske genom att förskollärare 

använder vardagsspråk och lägger till matematiska begrepp för att beskriva olika 

föremål. Barnen får då etablera olika matematiska begrepp då de alltmer känner igen 

och arbetar med matematiska verktyg på olika sätt (Emanuelsson, 2007). När 

förskolläraren benämner och sätter ord på barnets upplevelser och har samtal med 

barnet om vad som händer i den situation som de är delaktiga i, kan språket och 

handlandet samspela med varandra (Sterner, 2007a). Björklund (2010) skriver att 

barn ser och hör hur de matematiska begreppen används i omgivningen. När barn får 

feedback då de själva försöker använda matematiska begrepp, exempelvis genom att 

räkna och beskriva sin omvärld får barnet språkliga erfarenheter. Barns språkliga 

erfarenheter kan påverka talförståelsen. Det är omöjligt att utveckla begrepp såsom 

talbegrepp på ett verbalt sätt om barnet själv inte har förkunskaper och förståelse för 

idén med räknande. Det innebär att de matematiska begreppen inte kan utvecklas 

från tomma intet utan det krävs att de har denna förkunskap (Björklund, 2010).  

3.3.1  Begreppsinnehåll och begreppsuttryck  
Johansen Høines (2000) definierar begreppsuttryck som ett språk som används för att 

ge uttryck för barnets tankar, talat språk, tecken och kroppsspråk. Att få uttrycka sig 

har en stor betydelse för begreppsutvecklingen. När barnet använder språket ökar och 

utvecklar barn sitt begreppsinnehåll och begreppsuttryck. Begreppsinnehåll och 

begreppsuttryck är beroende av varandra och påverkar varandra. Johansen Høines 

(2000) beskriver begreppsinnehåll som tankar och åsikter om sin omgivning men 

även förhållandet mellan personer och föremål. Begreppsinnehåll är det som barn 

samlar på sig av olika erfarenheter utifrån sin omgivning. Begreppsuttryck är det 

språk som representerar barns tankar och åsikter. Barn knyter sina tolkningar till 

situationer och föremål beroende på tidigare erfarenheter och förvärvade kunskaper. 

Dessa erfarenheter påverkar barnens begreppsbildning på olika sätt (Johansen 

Høines, 2000). Matematiska begrepp som Heiberg Solem och Lie Reikås (2004) 

nämner är jämförelseord som exempelvis kort, lång, bred och smal. Andra 

matematiska begrepp är ord för ordningsföljd som exempelvis begreppen först, sist 

och mellan och slutligen placeringsord eller lokaliseringsord som exempelvis 

begreppen i, under och framför.  
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4 METOD 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har samlat data på två förskolor till vår studie. En av dessa är en förortsförskola 

och den andra är en landsortförskola. Barnen i de två barngrupperna var samtliga fem 

år. Observationer och anteckningar gjordes på matematiksamlingarna på vardera 

förskolan. Vi valde att videoobservera för att kunna titta flera gånger på 

matematiksamlingarna. De avgränsningar vi gjorde av vår observation var att 

fokusera på våra frågeställningar angående barnens matematiska begrepp och 

förståelse. Efter matematiksamlingarna intervjuades tre till fyra barn enskilt med en 

intervjuare. Intervjuerna spelades in på diktafon för att kunna lyssnas igenom i 

efterhand och transkriberas. I intervjumaterialet som vi fick fram tittade vi även där 

på barnens matematiska förståelse av matematiksamlingen och vilka matematiska 

begrepp de använde. Vi använde både observationer av matematiksamlingar och 

intervjuer vilket har gett oss ett bredare underlag för vår undersökning för att närma 

oss barnets perspektiv av lärandet i samlingen.  

4.1.1 Observation 
Under observationen på förskolorna deltog vi inte i matematiksamlingen utan vi 

intog en observerande roll. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) skriver att vid 

observationer av den typ vi valt i vår studie finns många perspektiv att inta som 

observatör. En observation av en samling med flera barn är mångfacetterad, alltså en 

observation kan ses ur många perspektiv. Vi har i enlighet med Einarsson och 

Hammar Chiriac (2002) avgränsat observationens fokus till frågeställningarna som 

finns i vår studie. Observationen gick även under kategorin för låg grad av struktur, 

det vill säga att analysen och kategoriseringen av observationstillfällena 

genomfördes i efterhand med hjälp av videoobservationen (Einarsson & Hammar 

Chiriac, 2002). 

4.1.2 Intervjuer 
Efter att barnen deltagit i matematiksamlingen valde vi att intervjua barnen för att ta 

reda på vad de tänkte och förstod av innehållet i samlingen. I vår studie intervjuas 

barn och därmed har vi  fått ett barnperspektiv på barnens tankar om matematik och 

vilken kunskap de anser att de har om matematik. 

De intervjuer som vi valde att genomföra hade en teoretisk utgångspunkt som kallas 

den riktat öppna intervjun (Lantz, 2007). I den riktat öppna intervjun är upplevelsen 

och kunskapen som en individ har om ett fenomen en utgångspunkt för intervjun. 

Upplägget av intervjun präglas av vida frågor som belyses med olika följdfrågor. 

Intervjuaren följer upp respondentens svar men respondenten har frihet att berätta 

vad den vill och finner meningsfullt. Även fast flera intervjuer på samma tema görs 

kan den riktat öppna intervjuns svar se olika ut vilket visar på kvaliteten av 

intervjuerna kring fenomenet (Lantz, 2007). Begreppet kvalitativ metod står för att 

en forskare undersöker såväl människors handlingar som dessa handlingars 

innebörder (http://www.ne.se/kort/kvalitativ-metod). 

Den mall som användes vid intervjuerna blev granskad av vår handledare innan 

intervjumallen användes (se bilaga 1). Utgångspunken för intervjufrågorna var att vi 

ville ta reda på om barnen beskrev sin samling med matematiska begrepp eller om de 

sa att de exempelvis lekt en lek och därmed hade missat att de arbetade med 

http://www.ne.se/kort/kvalitativ-metod
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matematik. Det var därför vi ställde den första frågan om barnen kunde förklara vad 

de gjort under matematiksamlingen. Den första frågan följdes upp av en följdfråga 

kring det som barnen nämnt. Frågan om det fanns något som var roligt respektive 

tråkigt i matematiksamlingen skapades för att väcka barnets känslor kring det lärande 

som skedde i matematiksamlingen. Att fråga barn om hur de upplevt något kan vara 

en nyckel till att få barn att förklara något som roligt respektive tråkigt och då kan 

även matematikinnehållet från samlingarna nämnas i barnens svar. Även här ställde 

vi följdfrågor kring det som barnet nämnt. Att barnen fick förklara om det var något 

som de inte förstod gav oss också en inblick i deras förståelse och här ställdes också 

följdfrågor på barnets svar om det var jakande. Vi utgick från våra frågeställningar 

när vi valde intervjufrågor vilket gav vår studie en hög validitet. Validitet enligt 

Stukát (2011) innebär att undersöka det som syftet med studien är. Enligt Stukát 

(2011) har barn en hög ärlighetsgrad i sina svar, vilket ger en styrka åt validiten i vår 

studie. Om exempelvis politiker eller lärare hade intervjuats kunde det ha vinklat 

sina svar till sin fördel på bekostnad av sanningen. 

4.2 Undersökningsgrupperna 

De förskolor vi valde att titta på var våra respektive VFU-platser från den sista 

verksamhetsförlagda utbildningen på lärarutbildningen. Det urval vi valde var inte 

slumpmässigt utan beroende av tidigare kontakter. Samtliga av barnen var fem år när 

vår studie genomfördes, vilket vi såg som en fördel när vi skulle samla data om 

barnens matematik i femårsgrupper. På den ena förskolan var matematiksamlingar 

ett vanligt förekommande inslag i verksamheten. På den andra förskolan förekom 

inte matematiksamlingar i verksamheten. Samlingarna hade olika innehåll, vilket 

gjorde att vi kunde se på barns förståelse och användning av matematiska begrepp i 

två olika matematiska områden.  

5-åringar 

 Observation Intervju 

Den första förskolan 4 barn 4 barn 

Den andra förskolan 5 barn 3 barn 

 

Då ett urval är litet i en studie är det ingen generell studie (Stukát, 2011). 

Generaliseringar av en studie är endast möjliga att göra om studien omfattande 

undersöker en större grupp av människor och resultaten som framkommer kan gälla 

alla människor inom en viss grupp (Stukát, 2011). Detta stämmer in på vår studie då 

den inte visar generella resultat. Begreppet reliabilitet innebär graden av 

tillförlitligheten av studiens resultat (Stukát, 2011). Reliabiliteten i vår studie är låg 

eftersom vi inte har haft ett stort urval eller styrt vad matematiksamlingarna skulle 

handla om. 

Då vi skulle genomföra undersökningarna visste vi inte förrän dagen innan 

observationstillfället, att matematikinnehållet vid den andra förskolan skulle skilja 

sig markant från den första förskolan. Vår examinator påpekade att studien kunde 

spreta för mycket om de två matematiksamlingarna innehöll för olika matematiska 

områden. Dock ville vi inte ändra på förskollärarens planering på den andra 

förskolan på grund av tidsbrist och matematikinnehållet i de två samlingarna blev av 

olika karaktär. Detta anser vi har påverkat resultatet att behandla olika 

matematikområden.  
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Vi bad förskollärarna om att få ta del av planeringarna över matematiksamlingarna 

för att vi skulle få en inblick i vad som skulle ske när vi skulle göra vår observation 

och våra intervjuer med barnen. I den matematiksamlingsplanering som vi fick av 

förskolläraren från den första förskolan skrev hon följande; 

”Vi kommer att jobba med matteburkar. Jag vill se om barnen kan antal och 

koppla ihop det med rätt siffra. Vi kommer att prata om par och sortera i olika 

färger bland annat”  

I den matematiksamlingsplanering som vi fick av förskolläraren från den andra 

förskolan skrev hon följande; 

”Dela ut logiska block till barnen i små grupper eller per barn i beroende på antal 

barn. Låta barnen sortera som de själva önskar och sedan gemensamt – berätta 

för varandra hur du tänkt och visa det de gjort. Börja med att fråga om barnen 

vet vad sortera betyder. Material – logiska block – tre färger olika former. 

Mål/syfte – sortera visa på olika möjliga lösningar (problemlösning).”  

4.3 Datainsamling 

Videoobservationssekvensen i den första förskolan var 23 minuter och 1 sekund 

lång. Intervjutiden på den första förskolan var 29 minuter och 44 sekunder lång. Vi 

intervjuade fyra barn som samtliga hade varit med på matematiksamlingen på den 

första förskolan. Vi hade tänkt endast intervjua tre barn på de båda förskolorna men 

på den första förskolan valde vi att intervjua alla fyra barnen eftersom det fanns en 

risk att det barnet som inte intervjuats känt sig utanför. Videoobservationssekvensen 

i den andra förskolan var 37 minuter och 26 sekunder lång. Intervjutiden på den 

andra förskolan som vi intervjuade var 12 minuter och 52 sekunder lång. Vi 

intervjuade tre barn som hade varit med på matematiksamlingen på den andra 

förskolan. Barnen valdes slumpmässigt ut för intervjuerna.  

4.4 Databearbetning 

Observationen gick under kategorin för låg grad av struktur vilket innebär att 

analysen och kategoriseringen som finns i resultatet av observationstillfällena 

gjordes i efterhand (Einarsson och Hammar Chiriac, 2002). Detta gjorde även vi 

genom att vi tittade flera gånger på videoobservationssekvenserna och skapade 

kategorier utifrån vad vi såg och kunde koppla till litteratur. Vi lyssnade även flera 

gånger på intervjuerna för att hitta kategorier och intressanta citat.  

4.5 Etiskt ställningstagande 

Innan vi åkte ut till förskolorna för att videoobservera och intervjua barnen på 

femårsavdelningarna på respektive förskola, tog vi del av Einarsson och Hammar 

Chiriac (2002) som tar upp om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet inom de etniska principerna. Informationskravet innebär att 

forskaren måste informera deltagarna om vad forskarens syfte är med sin studie. 

Samtyckeskravet innebär att de som är deltagare i studien har själv rätten till att 

bestämma om de vill delta i studien eller ej. Då det handlar om små barn ska även ett 

samtycke hämtas från föräldrarna. Konfidentialitetskravet innebär att inget barn ska 

pekas ut eller kunna bli igenkänd i studien. Nyttjandekravet innebär att det som 

forskaren får fram i sin studie inte får användas till något annat som inte har med 

forskarens studie att göra (Einarsson och Hammar Chiriac, 2002).      

Innan vi åkte ut till respektive förskola formulerade vi ett brev till föräldrarna med 

information om vår studie och där vi bad om föräldrarnas påskrift för att få tillåtelse 
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att videoobservera och intervjua deras barn (bilaga 2). När vi kom till respektive 

förskola samlade vi in formulären med föräldrarnas godkännande innan 

femårsgruppen började med matematiksamlingen. Alla namn på barnen som står i 

resultatet är ändrade till fiktiva namn.  
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
Resultatet har delats upp i två huvuddelar som är första förskolan och andra 

förskolan. På den första förskolan var matematikinnehållet antal. Barn fick arbeta 

med antalen noll till tio genom att antalen representerades i matteburkars innehåll. 

Exempelvis i matteburk noll fanns det inget, i matteburk ett fanns det en 

pappersklocka, i matteburk två fanns det två dockor, i matteburk tre fanns det tre 

spindlar och så vidare.  

I den andra förskolan var matematikinnehållet sortering. Barnen fick sortera logiska 

block, vilket är olika geometriska former. Dessa former var trianglar, rektanglar, 

kvadrater och cirklar.   

5.1 Observation och intervju  från den första förskolan 

Förskolläraren på den första matematiksamlingen använde sig av matteburkar. 

Matteburkarna hade alla en siffra på undersidan av burken och ett antal föremål i 

burken som representerade siffran, det vill säga i mattebuken noll fanns det inget 

innehåll, i matteburken ett fanns det ett föremål, i matteburken två fanns det två 

föremål och så vidare. Förskolläraren använde sig även en pappersremsa där tallinjen 

noll till tio var utmarkerat på pappersremsan. Förskolläraren gjorde som följande att 

hon lade den långa pappersremsan på bordet. Förskolläraren delade ut elva burkar 

med siffrorna i botten som barnen fick titta på. Och där efter hjälptes de åt att placera 

ut burkarna på pappersremsan. Förskolläraren bad ett barn i taget att öppna en burk 

och räkna föremålen i respektive burk.  

5.1.1 Barnens förståelse för antalet tre 
I en av matteburkarna var innehållet tre spindlar. Dessa spindlar använde 

förskolläraren när hon räknade med barnen i följande observation.  

Förskolläraren sa samtidigt som hon visade spindlarna som låg i locket från matteburken: Tre 

spindlar har vi här. Hon fortsatte: Nu ska jag göra ett experiment här. Förskolläraren visade 

spindlarna i sin hand för barnen. Tre spindlar har vi. Nu ska jag gömma dem här. 

Förskolläraren tog händerna under bordet. När förskolläraren tog upp sina händer över bordet 

höll hon dem slutna och gjorde en rörelse med armarna i luften. Hon öppnade den ena handen 

som innehöll en spindel. Förskolläraren sa: Nu har jag en spindel här. Nu frågar jag er hur 

många spindlar har jag i den andra handen? Hon visade den öppna handen med spindeln för 

barnen och barnen fick gissa hur många det var i den slutna handen. Barnen svarade: Två. 

Förskolläraren vecklade ut sin slutna hand och sa: Två. Ja. Förskolläraren gjorde om 

proceduren och tog sina händer under bordet och sedan upp dem igen. Denna gång visade hon 

två spindlar i handen som var öppen medan den andra handen var sluten. Förskolläraren sa: 

Nu ska jag visa att jag har två spindlar. Hur många spindlar har jag här? Förskolläraren 

visade sin slutna hand för barnen. Barnen svarade: En! Förskolläraren öppnade handen och sa: 

Ja! 

Ett barn berättade även om spindlarna i intervjun. 

Intervju 1 

Intervjuare:  Vad det något som var spännande?  

Sofie:   Spindlar! 

Intervjuare: Varför var spindlarna spännande? 

Sofie:   Det var tre. 

Intervjuare:  Och vad var det Pia (förskolläraren) gjorde? 
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Sofie:  Hon visade och sen skulle vi gissa vad det var i den här 

handen spindlar.  

Intervjuare:    Hade hon alla tre i en hand eller hade hon delat upp dem?  

Sofie:   Delat upp dem. 

Intervjuare:  Hur många hade hon i en hand när hon visade? 

Sofie:  Först hade hon ett och sen hade hon två. Och sen hade hon 

inga och tre i den här (Sofie visar en av sina händer) 

Analys 

I observationen visade det sig att alla barnen kunde svara på hur många spindlar det 

var i den hand som förskolläraren höll sluten utifrån att det sammanlagda antalet 

spindlar var tre. När Sofie i intervjun beskrev detta visade hon att hon hade förståelse 

för den matematiska aktiviteten som Pia (förskolläraren) ledde. Intervjun visar att 

Sofie kunde beskriva denna uppgift och uttryckte att hon fann det spännande med 

spindlarna. Att lusten var viktig kunde vi se i det som Sofie berättade om spindlarna 

eftersom hon i intervjun svarade på frågan vad hon tyckte var spännande, hon 

svarade att spindlarna var spännande och att de var tre av dem. Vi tolkade även i 

observationen att barnen fann det spännande med spindlarna och att det lekfulla 

arbetssättet fångade barnens intresse. Detta skriver även Sterner (2007b) att lärande 

sker genom interaktioner med personer i vår omgivning genom socialt samspel och 

kommunikation. Dessa delar står i förgrunden för barnets utveckling av språk och 

tänkande. Språket påverkar barnets känslor, tänkande och fantasi och de olika 

delarna hjälper barnet att få en förståelse för sin omvärld (Stener, 2007b). När barnen 

räknade ut hur många spindlar som fanns i handen som var sluten, räknade de inte 

högt, utan de visste antalet utan att räkna högt. Detta kunde vi koppla till Sterner och 

Johansson (2007) som skriver att barn tidigt kan uppfatta antal upp till tre eller fyra i 

en ”blink”. Detta innebär att barnet har ett automatiserat förhållande mellan räkneord 

och inre talbilder som hjälper dem att utskilja och se antalet.  

5.1.2 Barnen delar upp och räknar  
I observationerna nedan fick barnet i uppgift av förskolläraren att dela upp innehållet 

i matteburken åtta. 

I matteburken åtta fanns det åtta barbie skor i olika färger, modeller och storlekar. David 

började räkna skorna på engelska. Han kom fram till att det var ”eight” skor. Förskolläraren 

bad David att sortera skorna i fyra par. Han satte de två blåa klackskorna, de ljusrosa 

stövlarna, de bruna stövlarna och till sist de mörkrosa rullskridskorna tillsammans. 

Förskolläraren kommenterade: Ja, David. Ser du att det blir fyra olika par här? 

Förskolläraren pekar på sko-paren. Barnen och förskolläraren räknade tillsammans: Ett, två, 

tre, fyra. Förskolläraren sa: Fyra par. 

I följande observation fick barnet en uppgift att dela upp ett antal, denna gång var det 

antalet nio. 

I matteburk nio räknade Richard presentpaketstjärnor. Richard räknade presentpaketstjärnorna 

genom att flytta dem till en rak linje framför honom samtidigt som han räknade. 

Förskolläraren sa: Du ska lägga dem i tre stycken högar med lika många i varje. Dela upp 

dem i tre. Richard räknade presentpaketstjärnorna tyst för sig själv samtidigt som han flyttade 

dem. Han ordnade presentpaketstjärnorna i två högar. En med tre i och en med sex i. 

Förskolläraren sa: Och där då? Förskolläraren pekade på högen som innehöll sex 

presentpaketstjärnor. Richard tog och började räkna till tre och gjorde det till en hög. Totalt 

blev det tre högar med lika många presentpaketstjärnor i varje hög. Förskolläraren sa till alla 

barnen: Ser ni de att det är tre stycken högar med tre i varje? Perfekt!  
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Analys 

David i observationen sorterade skorna som var av olika färg, form och storlekar. 

Dahl och Rundgren (2004) skriver att barn kan vid sortering uppfatta likheter och 

skillnader (Dahl och Rundgren, 2004). När David sorterade kunde han se likheter 

och skillnader mellan sko-paren framför sig. Richard i observationen räknade först 
presentpaketstjärnorna och radade upp dem på en rad framför sig. Därefter fick han 

en instruktion att han skulle ordna presentpaketstjärnorna i tre lika stora högar. 

Richard använde sig av presentpaketstjärnor som laborativt material för att utforska 

divisionen nio delat med tre. Heiberg Solem och Lie Rekerås (2004) skriver att barn 

kan använda olika divisionsstrategier. En av dessa divisionsstrategier är att barn kan 

göra grupper av de föremål som de delar upp, en så kallad grupperingsstrategi. I en 

grupperingsstrategi räknar de exempelvis nio delat med tre genom att först göra en 

hög med tre i, därefter en till hög med tre i och till sist en hög med tre i av de 

resterande föremålen (Heiberg Solem och Lie Rekerås, 2004). Richard använde en 

flyttningsmetod då han flyttande på varje presentpaketstjärna för att räkna och 

räknade högt vilket kan sammankopplas med Gelman och Gallistels (1978) ett till 

ett-princip. När ett barn använder denna princip kan de räkna utifrån två processer; 

förflyttningsräkning och markeringsord. Med förflyttningsräkning menas att barnet 

flyttar ett föremål mellan två högar då de har en hög med de föremål som ska räknas 

och den andra högen med föremål som har blivit räknade (Gelman och Gallistel, 

1978). Richard använde även en praktisk strategi för att lösa uppgiften, då han 

förflyttningsräknade presentpaketstjärnorna och delade upp dem i olika högar. Med 

att använda av sin kropp och att röra vid föremålen när barnet räknar hjälper barnet i 

deras matematiska tänkande (Clemson & Clemson, 1994). David visade i 

observationen att han hade en säker räkneramsa som har en stor betydelse för barnets 

utveckling av sin taluppfattning (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2001). Både 

David och Richard fick först räkna det antalet som de fick i sin matteburk, sedan fick 

de laborera med antalet genom att dela upp det. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) skriver att barn behöver få erfarenhet av antal på olika sätt, genom olika 

föremål, mönster eller storlekar symboliserar antalet. Detta kan hjälpa barn att förstå 

hur många det är och att antalen kan se ut på olika sätt. Barns oreflekterade sätt att 

uppfatta något utmanas när de upptäcker andra sätt att se och räkna på med 

exempelvis talen åtta eller nio (Doverborg och Pramling Samuelsson, 1999). Detta 

kunde vi se i de båda observationerna då de räknade och delade antalen.    

5.1.3 Barns igenkännande av siffror 
I följande observation och intervju belystes antal och symbolens betydelse.  

Förskolläraren frågade: Hur många siffror är det här nu? Hon tittade på den långa 

pappersremsan på bordet med de elva olika rutorna med antalen 0-10 i ordningsföljd. Barnen 

svarade: Tio. Förskolläraren pekade på rutan som räknades och barnen och förskolläraren 

räknade: Noll, ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. Förskolläraren sa: Tio. Men det är 

faktiskt elva rutor. Förskolläraren fortsatte: Elva siffror, vi räknar siffrorna här. 

Förskolläraren pekade på rutan som räknades och tillsammans räknade de nollan som ett: Ett, 

två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva.  

Barnen kände igen symbolerna och det sa även David i den följande intervjun. 

Intervju 2 

Intervjuare:  Kände du igen siffrorna?  

David:   Jag kunde alla och så kände jag igen alla. 

Analys 
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I observationen och i intervjun ovan visade barnen att de hade förståelse för 

symbolisk representation som Clemson & Clemson (1994) belyser. I observationen 

kände barnen igen siffror till den grad att när de såg siffrorna som var utmarkerade 

på pappersremsan trodde de att det var tio rutor eftersom det högsta utmarkerade 

talet var tio. Då barnen räknade rutorna räknade barnen symbolen noll som noll, trots 

att den stabila räkneramsan börjar med ett. Detta visar att barnen läste siffrorna på 

pappersremsan vilket även bekräftades i intervjun ovan. Barnen förstod symbolerna 

och benämnde dem vilket betydde att symboler var en del av barnens 

begreppsuttryck. Johansen Høines (2000) skriver att begreppsuttryck definieras som 

ett språk som används för att ge uttryck för tankar, talat språk, tecken och 

kroppsspråk. Gelman och Gallistel (1978) skriver abstraktionsprincipen som innebär 

att ett barns förståelse av att allt kan räknas (Gelman och Gallistel, 1978). I intervju 

två berättade David att han kände igen siffrorna vilket innebär att vi kunde tolka att 

David hade tidigare kunskap om symboler.  

5.1.4 Förståelse för matematikinnehållet i samlingen  
När vi intervjuade de fyra barnen ställde vi en fråga om deras förförståelse. Från ett 

barn som deltog i räknandet som de andra fick vi som svar att barnet inte tyckte att 

det kunde något. Av de fyra barn som blev intervjuade berättade tre av dem att de 

räknade under matematiksamlingen.  

Intervju 3 

Intervjuare:  Vad var det ni fick göra med Pia (förskolläraren)? 

David:   Matte! 

Intervjuare:  Vad var det ni gjorde på matten?  

David:   Räknade grejer. 

Intervjuare:   Hur gör man när man räknar? 

David:  Ett, två, tre, fyra, fem, sex.  

Analys  

David redovisade för oss verbalt vad de hade gjort på samlingen. Han visade 

förståelse för att de har räknat ”grejer”, som han uttryckte sig. David var det enda av 

barnen som använde begreppet ”matte” när han berättade om matematiksamlingen.  

David visade i intervjun att begreppet matte innebar att räkna för honom. Genom 

matematiksamlingen fick David erfarenheter av vad matematik kan vara för något. 

Detta går att koppla med Johansen Høines (2000) som beskriver begreppsinnehåll 

som tankar och åsikter om sin omgivning. Det vill säga att begreppsinnehåll är det 

som barn samlar på sig av olika erfarenheteter utifrån sin omgivning. 

Begreppsuttryck är det språk som representerar barns tankar och åsikter (Johansen 

Høines, 2000). David gav även ett exempel på hur han räknade. Han visade då att 

han kunde Gelman och Gallistels (1978) princip om stabila ordningen som innebär 

att barn följer en stabil räkneordning. Det barn som sa att det inte kunde räkna trots 

att vi hade sett på observationen att barnet räknade under matematiksamlingen, tolkar 

vi att barnet var trött på intervjufrågorna. Det skulle även kunna ha varit så att barnet 

inte förstod vad räkna betydde, men vi antar att det första alternativet är mer troligt.  
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5.1.5 Sammanfattning av analysen på resultatet på den första 

förskolan  
För att barnen skulle kunna lösa räkneuppgiften var det en förutsättning att barnen 

behärskade räkneramsan, vilket vi såg att alla gjorde. Även om barn kan 

räkneramsan behöver de få begreppsinnehåll vilket innebär erfarenheter av hur 

många exempelvis antalen noll till tio är. Detta fick barnen befästa i räkneuppgiften. 

Barnen hade redan erfarenhet av symbolerna och kände igen dem. När barnen löste 

uppgifter med de högre antalen åtta och nio, hade de föremål som de kunde förflytta 

och ta hjälp av för att lösa uppgiften då de skulle dela in dessa tal. I aktiviteten med 

spindlarna såg barnen antalet tre i en ”blink” och helheten av antalet tre var så pass 

tydligt att barnen direkt såg hur många spindlar som fattades för att talet tre skulle 

uppnås. En annan sak som har en stor betydelse var lusten för att lärande skulle ske i 

matematiksamlingen. Lusten för materialet som de använde och hur materialet 

användes påverkade vad barnet tog till sig.  

5.2 Observation och intervjuer från den andra 

förskolan 

Förskolläraren introducerade sortering för barnen genom att berätta hur sortering kan 

gå till. Under genomgången frågade förskolläraren om det var något av barnen som 

visste vad sortering var och då förklarade ett av barnen för sina kamrater. Det 

material som barnen fick använda sig av var logiska block. Logiska block är 

geometriska former i olika storlekar och färger. Dessa geometriska block hade 

färgerna röd, gul och blå. De geometriska formerna var trianglar, rektanglar, 

kvadrater och cirklar och fanns i en stor respektive liten storlek av varje sort. Barnen 

blev utplacerade i rummet och fick varsin plastlåda med logiska block. Uppgiften var 

att själva sortera de logiska blocken och därefter berätta för resten av gruppen hur de 

tänkt med sin sortering.  

5.2.1 Ett barns förklaring om sortering 
I följande observation får vi ta del av ett barns förklaring om sortering.  

Förskolläraren frågade barnen: Vad gör man när man sorterar? Leila: Jag vet. Man lägger 

olika färger i en sådan här plastlåda. Pekade på lådorna som de logiska blocken låg i. 

Förskolläraren frågade: Kan man göra på något annat sätt? Leila: Ja. Typ och lägga alla 

runda i en hög och lägga dem i en sådan här plastlåda. Förskolläraren sa: Om man inte har 

en sådan här, kan man lägga dem lite för sig alla runda? Leila: Ja alla dem andra formerna. 

Hon pekade på de logiska blocken. Förskolläraren bekräftade: Alla formerna. Mm.  

Intervju 4 

Intervjuare:  Vad gjorde du med triangeln och cirkeln? 

Leila:   Jag sorterade dem.  

Intervjuare:  Hur gör man när man sorterar? 

Leila:   Man lägger dem i någon slags rätt ordning 

Intervjuare:  Mm. Och vad ska det vara i den rätta ordningen? 

Leila:  Dem som har samma färg ska ligga i samma hög eller dem 

som har samma mönster dem ska ligga i samma hög. 

Här redovisade Leila exempel på olika egenskaper som kunde ligga till grund för 

sortering.  
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Intervju 5 

Intervjuare:  Kan du berätta vad det var ni gjorde på samlingen? 

Edvin:  Ja, det var ju så här att…(tänker) Att vi fick sortera de här 

formerna. Fyrkanter och trianglar och sådana saker. Sen fick 

vi berätta vad vi hade gjort.  

Analys 

I observationen kunde vi tolka Leilas samtal med förskolläraren som att hon hade en 

förståelse för vad sortering innebär till den grad att hon kunde förklara och ge ett 

flertal exempel på hur sortering går till. Det vi kunde se var att Leila gjorde en peer 

tutoring till de andra barnen. Williams (2006) menar att peer tutoring är att ett barn, i 

detta fall Leila, har mer kunskap om ett ämne och kan ge instruktioner till de andra 

barnen som är ”nybörjare”. Berghout Austin, m.fl. (2011) skriver hur språket har en 

stor betydelse för förståelsen och befästandet av det som barnen lär sig. Detta innebär 

att det krävdes av Leila att hon kunde prata tydligt för att de andra barnen i 

samlingen skulle kunna ta in och förstå det som Leila förmedlade. Förskolläraren 

stöttade och förtydligade det som Leila sa genom att upprepa och demonstrera Leilas 

sorteringssätt. Sterner (2007a) skriver när förskollärare benämner och sätter ord på 

barnets upplevelser om vad som händer i den situation som de är delaktiga i, kan 

språket och handlandet samspela med varandra (Sterner, 2007a). Leila förklarade hur 

sortering går till både i observationen och i intervjun. Hon använde sig av 

matematiska begrepp när hon förklarade sortering men även med egna ord som 

förklarade begreppen. Johansen Høines (2000) definierar begreppsuttryck som ett 

språk som används för att ge uttryck för barnets tankar, talat språk, tecken och 

kroppsspråk. När barnet använder språket ökar och utvecklar barn sitt 

begreppsinnehåll och begreppsuttryck (Johansen Høines, 2000). Leila hade tidigare 

erfarenheter från en annan situation om hur sortering går till och förklarade sina 

strategier om sortering för de andra barnen. Björklund (2008) skriver om att barn 

som löst ett problem kan överföra en lösning från en tidigare situation till en annan. 

På samma sätt kan barn lösa en ny situation med samma strategi som de använt sig 

av tidigare (Björklund, 2008). 

5.2.2 Hur barnen sorterade  
När barnen hade sorterat färdigt sammanställde vi hur barnen hade sorterat. Deras 

sortering blev följande: Björn sorterade enbart cirklar. Maja sorterade efter form. 

Edvin sorterade efter form och sorterade ut alla former med gul färg som fick ha en 

egen hög. Mia sorterade efter form och storlek. Leila sorterade efter form, färg och 

storlek. Barnens kommentarer till hur och varför de har sorterat på följande sätt visas 

i observationen och intervjuerna sex och sju nedan.  

Förskolläraren frågade: Varför la du dem där? Maja svarade: För de har samma form. 

I observationen när förskolläraren frågade Maja hur hon hade sorterat, förklarade 

Maja att hon sorterade utifrån de geometriska formerna. Istället för att benämna 

formernas geometriska namn använde hon samlingsbegreppet form. I intervjun 

nedan berättade Mia för intervjuaren hur hon hade sorterat. 

Intervju 6 

Intervjuare:  Hur gjorde du? 

Mia:  Jag läggde de runda i en hög. De stora i en hög de små i en 

hög. Och sen trianglarna i en.  De stora i en hög och de små i 

en hög. Alla en stor hög. Alla en små hög.  
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Även Edvin sorterade efter storlek och form. 

Intervju 7 

Intervjuare:  Hur hade du gjort? 

Edvin:  Jag hade lagt de runda i en hög och sen trianglarna i en hög 

sen fyrkanterna..fyrkantrarna i en hög och sen de små 

fyrkantrarna i en hög. Och sen trekantarna, de små 

trekantarna i en hög och sen de små runda i en hög eller 

samma hög som de stora är i. 

I observationen nedan visade Edvin hur han sorterade sina logiska block. 

Utöver formerna sorterade Edvin ut de gula trianglarna i en stapel. Därefter lade han de röda 

och gröna trianglarna i samma stapel. När han förklarade sin sortering för de andra barnen sa 

han att han inte ville sortera ut de röda och gröna trianglarna för sig för då skulle de röda och 

gröna staplarna bli lägre än stapeln med de gula trianglarna. På det sättet kunde vi se att Edvin 

hade en tanke att sortera formerna efter färg i ett första skede, men att han sedan ändrade sig 

på grund av höjden på staplarna.  

Analys 

I den första observationen kunde vi se att barnens sätt att sortera de logiska blocken 

var alla olika. En sak som alla barnen gjorde gemensamt var att de sorterade efter 

form men utöver det sorterade de på olika sätt. Dahl och Rundgren (2004) skriver att 

barn kan själva genom sin sortering skapar ordning på sitt eget sätt kring de olika 

föremålen (Dahl och Rundgren, 2004). En del av barnen var nöjda med att endast 

sortera formerna, andra barn gjorde fler kategorier där de även sorterade storlek 

och/eller färg. Det vi kunde se i videoobservationen var att ju fler kriterier ett barn 

hade när de sorterade, ju mer exakt blev deras sortering. Detta belyser Heiberg 

Solem och Lie Reikås (2004) som skriver att när ett barn gör en sortering, gör det 

indelningar i olika kategorier. Barnen kan göra indelningar av föremål utifrån ett till 

flera kriterier, precis som barnen delade in sina logiska block i olika många 

kategorier (Heiberg Solem och Lie Reikås, 2004). Vissa egenskaper, som exempelvis 

färg eller form, är konstanta och förändras inte och därför är de lättare att sortera. 

Andra egenskaper, som exempelvis storlek, är svårare att sortera för barn. Storlek är 

inte en konstant egenskap utan beroende av vad den jämförs med (Reis, 2011). När 

barnen i intervjuerna berättade hur de hade sorterat använde de rumsuppfattningsord 

som ”små”, ”stora” och ”i en hög”. Att använda rumsuppfattning är ett sätt för barn 

att kunna beskriva sin omvärld men även de relationer mellan olika föremål om hur 

de är belägna i förhållande till varandra (Dahl & Rundgren, 2004). När barnen var 

klara med sin sortering tittade de på varandras sorteringar och fick ta del av 

varandras sorteringsstrategier. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) belyser 

att genom problemlösning upptäcker barn olika sätt att lösa uppgifter på när barn får 

se andra barns sätt att lösa samma problem. Olikheterna mellan ett barns eget sätt att 

lösa ett problem och ett annat barns tillvägagångssätt utgör en utmaning och 

motivation för barnet att utveckla dess problemlösningsstrategi (Pramling 

Samuelsson, 1999). I observationen kunde vi se att barnen fick fram olika resultat 

fast de hade tagit del av samma information om sortering. Barnets tänkande om 

informationen som de hade fått ta del av, uttrycktes i deras sortering. Vecchi (2006) 

skriver att även om ett barn befinner sig i en grupp då ett lärande sker är barnets 

lärande individuellt. 
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5.2.3 Matematiska begrepp som barnen använde  
När barnen och förskolläraren pratade om vad de olika formerna hette kommenterade 

en pojke i följande observation. 

Förskolläraren pratade med barnen och gick igenom en form i taget. När förskolläraren höll 

upp en kvadrat med spetsen nedåt kommenterade ett barn att det var en romb. Detta ledde till 

en diskussion kring romben och rombens utseende. Björn som sa att det var en romb fick rita 

upp en romb på ett papper, vilket Björn gjorde.  

 

I vår samlade data använde alla barnen begreppet triangel när de pratade om 

formerna. Ett av barnen använde både begreppet trekant och triangel. Två av barnen 

använde begreppet rund och ett av barnen använde begreppet cirkel.  

 Intervju 8 

Intervjuare:  Vad heter det som du hade här ute på golvet? 

Leila:   Triangel. Cirkel. 

Ett av barnen gav exempel på tidigare erfarenheter av begreppet sortering. 

Intervju 9 

Intervjuare:  Har du gjort det här förut? 

Edvin:  Vi har inte gjort det här förut men jag vet det ändå. För 

pappa och mamma har sorterat hemma.    

Intervjuare:  Vad brukar de sortera för nått? 

Edvin:  Mamma brukar sortera tvätten. Hon brukar ju nästan sortera 

allt. 

Analys  

I observationen visade Björn att han kände igen en annan geometrisk form som 

förskolläraren inte hade berättat om, nämligen romben. En kvadrat med det ena 

hörnet nedåt påminde honom om en romb. Här kunde vi se att Björn hade tidigare 

erfarenheter av en romb till den grad att han kunde rita en romb på ett papper. När 

barn uttrycker matematiskt tänkande genom att rita använder de ett bildligt lärande, 

skriver Clemson och Clemson (1994). Björn som kände igen en romb och Edvin som 

hade erfarenheter av vad sortering kunde innebära i vardagen hade erfarenheter av 

matematikinnehållet.  Björklund (2008) skriver att barn undersöker och utforskar 

världen och bär med sig erfarenheter och tankekonstruktioner in i 

matematiksamlingen. Dessa erfarenheter blir avgörande för vad barn lär sig under en 

matematiksamling och på vilket sätt de kan lösa problem (Björklund, 2008). Dessa 

erfarenheter kopplar barn även till sitt begreppsinnehåll som Johansen Høines (2000) 

skriver om. 

Det som vi kunde se i observationen ovan men även i intervjuerna sju och åtta var att 

barnen använde geometriska begrepp. I intervju sju använde Edvin även 

jämförelseord för att mer exakt kunna berätta hur han hade gått till väga när han 

sorterade. Vi kunde se i vårt samlade material med observationer och intervjuer att 

barnen använde sig bland annat av jämförelseord, ordningsföljdsord och 

placeringsord eller lokaliseringsord som Heiberg Solem och Lie Reikås (2004) 

nämner i sin bok.  

I de samlade intervjuerna visade det sig att alla tre barnen hade ett begreppsinnehåll 

gällande vad sortering innebär men att ett av barnen använder ett annat 
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begreppsuttryck än sortering nämligen ”samlade”. Detta beskriver Johansen Høines 

(2000) att begreppsinnehåll innebär tankar om sin omgivning men även förhållandet 

mellan personer och föremål. 

5.2.4 Sammanfattning av analysen på resultatet på den andra 

förskolan  
Ett av barnen hade kunskap och erfarenhet om sortering innan matematiksamlingen 

hade genomförts. Det barnet förklarade för de andra barnen, utifrån initiativ av 

förskolläraren, hur sortering går till. Efter matematiksamlingen kunde alla barn som 

blev intervjuade förklara vad sortering är. Barnen använde både talspråk och 

matematiska begrepp när de förklarade vad sortering innebär. Sammanfattningsvis 

använde barnen sig av de matematiska begreppen för de geometriska formerna som 

barnen använde var det fyrkant, rund, cirkel, trekant, triangel och romb. Barnen 

blandade även här talspråk med matematiska begrepp. Barnen i matematiksamlingen 

gjorde olika slags sorteringar. Sorteringskategorierna var; cirklar, former, form och 

färg, form och storlek samt form, storlek och färg.      
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6 DISKUSSION 
Syftet med vår studie var att undersöka barns lärande inom matematiksamlingar. Det 

vi fokuserade på i intervjuerna och i observationerna var hur barnens förståelse såg 

ut i samlingen och vilka matematiska begrepp de använde sig av. I inledningen 

hänvisar vi till den reviderade läroplanen för förskolan (2010). I den reviderade 

läroplanen för förskolan (2010) lyfts matematiken fram mer än den tidigare 

läroplanen (lpfö, 98). Med andra ord ska förskolläraren ha ett större fokus på 

matematiken i förskolans verksamhet.    

6.1 Barns förkunskaper och tillägnande av ny kunskap 

Vi fann i den samlade datan från den första förskolan att tre av fyra barn svarade i 

intervjuerna att de kunde det som de gjorde på matematiksamlingen, vilket var att 

räkna. Enligt barnen var räkning således en känd aktivitet för dem. Ett av barnen som 

deltog i räknandet som de andra, uttryckte i intervjun att det inte behärskade 

matematiken i samlingen, det vill säga att barnet sa att det inte kunde något. I 

observationen såg vi dock att barnet behärskade räkning. Vi tolkar att barnet blev 

trött på intervjufrågorna och inte la någon egergi på att tänka efter innan det gav svar.  

På den andra förskolan uttryckte de tre barnen som blev intervjuade att de kunde 

sortera sedan innan. Ett av barnen kunde koppla sortering till tidigare erfarenheter 

från sin hemmiljö. Ett annat barn uttryckte att det inte visste sedan innan vad de 

matematiska begreppen för de geometriska formerna hette. Vi tolkar det som att 

barnet ville lära sig de geometriska formernas namn och kände att det förväntades. 

Detta barn hade mer erfarenheter av sortering än vad de geometriska formerna heter. 

Vi tolkar att det var  de geometriska formernas namn som barnet skulle kunnat byggt 

på sin kunskap om, om det hade getts ett ytterligare tillälle till detta.   

Vi ser olikheter i barns tillägnande av matematikinnehåll utifrån vårt resultat av 

studien. De tidigare erfarenheterna som barnen har innan matematiksamlingen 

påverkar vad barnen under matamatiksamlingen tar till sig. Antingen kan barnet ta in  

ny kunskap eller bygga på sin befintliga kunskap om matematik. Barn kan olika 

matematiska begrepp och har olika förståelse av begreppsinnehåll. Barnens 

individuella förmåga bidrar till olikheter mellan barnen. Det som vi kunde se i vår 

studie var att det kan vara svårt för en förskollärare att veta vad ett barn exakt tar till 

sig eller inte tar till sig under en matematiksamling.  

6.1.1 Barnens förståelse för matematiksamlingen 
Utifrån den insamalde data som vi samlat från de båda tillfällena med 

matematiksamling kunde vi dra slutsatserna att barnen på de båda förskolorna 

skapade sin förståelse genom att se, höra och göra. Barnen fick se materialet, de 

pratade om ämnet och de fick själva använda materialet på olika sätt. Utifrån 

aktiviteten med spindlarna, om vi tittar på observationen tolkar vi att barnen snabbt 

förstår hur de ska räkna med spindlarna. Vi såg utifrån obervationen att barnen 

snabbt kom in i de räknesättet som förskolläraren använde sig av och materialet som 

lockade barnens uppmärksamhet. Det som vi senare fick höra i intervjun var att ett 

barn förklarade hur de gjorde aktiviteten med spindlarna och att det nämner att 

spindlarna var spännande. Vi tolkar detta att det var just aktiviteten med spindlarna 

som detta barn fastnade mest för och att det var detta som barnet tog till sig. För 

barnet i den fortsatta intervjun sa inte mycket mer om själva matematiksamlingen. 

Här kan vi se att materialvalet och arbetsmetoden har en stor betydelse och borde gå 
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hand i hand. I avsnittet med barnen som delar och räknar med de olika föremålen kan 

vi spekulera lite på barnet som delar upp skorna. Det fanns åtta skor och alla var sko-

par med en annan sko. När förskolläraren ber barnet att det ska dela in dem i fyra par 

funderar vi på en sak: Tänkte barnet på att det skulle dela in skorna i fyra par eller 

var endast barnet inne på att skorna som var lika utseendemässigt skulle stå bredvid 

varandra? I intervjuerna berättade ett barn när vi frågade vad de gjorde på samlingen 

att det hade haft matte. Det visar att barnet var medveten om vad samlingen handlade 

om, även om barnet inte gav en utökad eller detaljerat berättande om vad de gjorde 

på samlingen.  

Den insamlade data från den andra förskolan visade att barnen hade förförståelse för 

aktiviteten sortering, men de behövde en introduktion av vad de skulle göra då de 

flesta barnen inte förstod begreppet sortering. Det fanns ett barn som hade 

förståelsen för hur en sortering gick till då barnet kunde sätta ord och förklara för de 

andra barnen hur det går till att sortera. Barnen kunde både i observationerna och i 

intervjuerna berätta och förklara verbalt hur de hade gjort och tänkt när de sorterade. 

Vi ser detta som att barnen visade en djup förståelse för aktiviteten med sortering då 

de kunde förklara hur och varför de har sorterat så som de hade gjort.  

6.1.2 Barnens användande av matematiska begrepp 
På den första förskolan såg vi i de insamlade data att de matematiska begrepp som 

barnen använde främst var räkneord och talraden.  

Den insamlade data från den andra förskolan visade att när förskolläraren frågade 

barnen vad sortering var under introduktionen till matematiksamlingen var det en del 

barn som inte förstod begreppet sortering. Ett av barnen hade tidigare erfarenheter av 

sorteing i den grad att barnet kunde förklara för de andra barnen. Det visade sig efter 

att barnen sorterat och barnen skulle förklara sin sortering för de andra barnen att 

barnen hade mycket kunskap om innehållet i begrepp. De kunde förklara verbalt och 

använda sina kunskaper praktiskt, även om barnet inte hade själva begreppet. 

Tidigare i vår studie vi tog upp om barnet som sa ”samlade” istället för ”sorterade” 

och som hade förståelse för sortering men inte själva begreppet sortering. Det som vi 

uppmärksammade var att det fanns många barn som inte hade förståelse för själva 

begreppet men hade förståelse för innehållet inom ett begrepp. Att barnen använde 

logiska block när de sorterade anser vi gav en dubbel matematikeffekt, då barnen 

både fick träna på de geometriska formernas namn men även på sortering. 

6.2 Hur vi kunde se barnens matematiska kunskaper 

under matematiksamlingen  

Under matematiksamlingarna och under intervjuerna gav barnen verbalt uttryck för 

sina matematiska kunskaper. Genom att lyssna på och studera vad barnen sa i 

matematiksamlingen och i intervjunerna, kunde deras förståelse av det matematiska 

innehållet tolkas.  

Under observationen kunde vi se att barnen visade sin matematiska förståelse genom 

att använda material i form av matteburkarnas innehåll samt genom de logiska 

blocken. De använde materialet som ett stöd när de räknade, för att hålla reda på vad 

som var räknat och inte. Materialet var även avgörande för att barnen skulle klara av 

att lösa uppdelningsuppgifterna med exempelvis antalet nio som delades upp i tre 

högar och att göra fyra par av åtta skor. Vid båda tillfällena använde barnen sig av 

prakiskt lärande som Clemson och Clemson (1994) skriver om, som fungerar som en 
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hjälp för barnet i deras matematiska tänkande. Genom deras praktiska handlande 

med materialet kunde vi se deras matematiska förståelse. 

6.3 Metoddiskussion 

Metoden anser vi vara bra utformad med både videoobservation och intervjuer som 

gav oss svar på vad barnen tog till sig från matematiksamlingen. För att se i vilken 

utsträckning matematiksamlingen tillförde barnen matematisk förståelse, skulle en 

undersökning av barnens förkunskaper gjorts innan matematiksamlingen.   

Reliabiliteten är låg i vår studie då vi inte har haft ett stort urval eller styrt vad 

matematiksamlingarna skulle handla om. Om vi däremot hade undersökt en likadan 

matematiksamling i ett omfattande antal femårsgrupper kunde reliabiliteten ökat. 

Validiteten, att undersöka det som vårt syfte med studien är, anser vi skulle kunnat 

ha förbättrats genom att undersöka vad barnen kunde innan matematiksamlingen 

samt efter matematiksamlingen. Eftersom vår studie har ett litet urval är inte 

generaliseringar möjliga att göra utifrån vårt resultat.  

Vi anser att vår styrka i studien är att vi har samlat vår data från barn genom 

intervjuer och observationer. Det är barnens ord och handlingar som bidrar till 

resultatet och påverkar studiens slutresultat. Eftersom vi samlat vår data från barn har 

vi fått ett barnperspektiv på barnens tankar om matematik och vilken kunskap de 

anser att de har om matematik.  

6.4 Pedagogiska implikationer  

Undersökningar och utvärderingar av barnens kunskaper från en matematiksamling 

är inte till för att bedöma barnen utan för att utveckla verksamheten. I en 

undersökning och reflektion av barnens kunskaper efter en matematiksamling får 

förskollärare större inblick på barnens tankesätt och kan ta med det för att planera 

nästa matematiksamling. En undersökning av barngruppens nivå kan motivera 

förskolläraren att använda nya arbetssätt och nytt arbetsmaterial. Anpassning av 

samlingen till barnens nivå och individualitet är inte lätt och går inte alltid eftersom 

alla är olika och lär sig på olika sätt. Vi anser att det kan vara intressant och lärorikt  

för förskollärare att observera varandras matematiksamlingar för att senare reflektera 

tillsammans om barnens tillägnande av matematikinnehållet.   

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att göra en undersökning om barns matematiska utveckling 

från förskolan till senare skolgång, genom en longitudinell studie. Eftersom 

matematiken i den reviderade läroplanen för förskolan (2010) har lyfts fram mer än i 

den tidigare läroplanen (lpfö, 98) skulle det vara intressant att se hur 

matematiksatsningen i förskolan påverkar senare resultat i matematik under 

skolgången. Detta förslaget till fortsatt forskning skulle kunna jämföras med tidigare 

år då matematik arbetades i mindre utsträckning i förskolan genom den tidigare 

läroplanen (lpfö, 98).  
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Bilaga 1 

Den mall på intervjufrågor som vi har använt oss utav är följande; 

1. Vad gjorde ni på samlingen idag? 

2. Vad var det som var roligt på samlingen? Varför/varför inte? 

3. Var det något som du tyckte var tråkigt/mindre roligt på samlingen? 

Varför/varför inte? 

4. Var det något som du inte förstod på samlingen?  

5. Var det något som du kunde innan?  

6. Fick du göra något på samlingen? 

7. Gjorde du något tillsammans med de andra barnen på samlingen? 
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Bilaga 2 

 

2012-11-18    Mottagare 

  

 

Till dig förälder som har barn i femårsgrupp  

 
Under några veckor under höstterminen 2012 kommer lärarstudenter från 

Linnéuniversitetet att genomföra sin studie om materialinsamlingar i den förskola 

som ditt barn går i. Vi kommer bland annat att videoobservera samlingstillfällena 

och intervjua de barn som vill efter samlingen. Barnen bestämmer själva om de vill 

delta i intervjuerna.  

Vår önskan är därför att få ta del av barnens intervjusvar för att kunna använda detta 

för att analysera matematiksamlingar i vår C-uppsatts. Inga namn på vare sig barn 

eller förskolor kommer att nämnas i publikationerna. Vi hoppas med denna 

information att du som förälder vill ge oss tillåtelse att använda materialet som vi 

samlar in. Hör gärna av dig om du har frågor!  

 

Sanna Blomqvist     Patricia Ohlsson  

Lärarstudent på Linnéuniversitetet  Lärarstudent på Linnéuniversitetet  

________________________________________________________________ 

Sätt ett kryss efter något av alternativen:  

Ja, ni får använda mitt barns intervjusvar enligt beskrivningen ovan _______  

Nej, ni får inte använda mitt barns intervjusvar _______  

Barnets namn _______________________________________________________  

Förälders namn ______________________________________________________  

Förskolans namn _____________________________________________________  

Lämna lappen till personalen på förskolan senast 4 december 2012. 


