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       Vardagsmatematik i förskolan        

       Pedagogens synliggörande av matematiska begrepp i en hallsituation 

 

       Everyday mathematics in kindergarten 

       The instructor's visibility of mathematical concepts in a hall situation 

Abstrakt 
Syftet med vår rapport är att undersöka om pedagoger använder sig av 

matematiska begrepp vid på- och avklädning i en hallsituation. Vi 

observerade pedagoger under på- och avklädningssituationer samtidigt 

som vi löpande gjorde anteckningar om vilka matematiska begrepp 

pedagogerna använde sig av. Några utvalda pedagoger intervjuades sedan 

med frågor gällande pedagogernas tankar och användande av 

matematiska begrepp. Resultatet visar att pedagogerna använder 

matematiska begrepp såsom rumsbegrepp, jämförelseord, talbegrepp och 

parbildning samt tidsord. Utifrån observationer och kvalitativa intervjuer 

har vi fått veta att matematiska begrepp används i en hallsituation, samt 

pedagogernas tankar angående matematik i förskolan.  
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1. Inledning 
Detta examensarbete handlar om barns tidiga möte med matematik i vardagen och pedagogers 

samspel med barn. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” samt 

”verksamheten ska vara rolig” understryks i Lpfö 98/10 (Skolverket 2010:5). Enligt den 

reviderade läroplanen stärks också strävansmålen i matematik och det är pedagogerna som 

genom lek och meningsfulla aktiviteter ska hjälpa barnen så deras förståelse för matematik 

ökar. Barns tidiga kontakt med matematik ökar också medvetenheten och kan på sikt även ha 

betydelse för matematik högre upp i åldrarna.  

     Undersökningen kan hjälpa till att ta reda på om vardagsmatematik kan medverka till att 

intresse väcks i tidig ålder för att lägga grunden för ett livslångt lärande – det begynnande 

lärandet på förskolan. Eftersom förskolan arbetar mycket med att utveckla barns lärande i 

matematik har vi valt att avgränsa studien till en vardagssituation som en hallsituation med 

på- och avklädning, för att undersöka om hallsituationen innehåller matematiska begrepp, 

vilka dessa begrepp är samt om det förekommer andra matematiska utmaningar mellan barn 

och pedagoger. 

     I de nya läroplanerna ställs höga krav på pedagoger i förskola. För att leva upp till dessa 

krav behövs ett stort engagemang och stora kunskaper från pedagogernas sida. Du behöver 

som pedagog vara insatt i vad och varför vi gör det vi gör, och inte bara lämna ansvaret till 

barnet med material eller egna idéer. Det är även viktigt att vara medveten om hur det 

matematiska lärandet går till, och inte bara titta på mängden matematik och skolan (Palmer, 

2011). 
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2. Syfte och Frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med vår rapport är att undersöka om det i en vardagssituation, som en hallsituation med 

på- och avklädning, förekommer matematiska begrepp, vilka dessa begrepp är samt om det 

förekommer andra matematiska utmaningar mellan barn och pedagoger. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka möjligheter till lärande av matematik finns det i en hallsituation med på- och 

avklädning? 

 Om och i så fall hur synliggör pedagoger matematik för barn i en hallsituation? 

2.3 Avgränsning 

Vi valde att genomföra vår undersökning på två olika förskolor, där barnens åldrar var ett till 

fem år.   
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3. Teoretisk Bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden ges en översikt av vad olika författare menar att 

vardagsmatematik kan vara för barn i förskolan. I ett avsnitt tas olika matematiska begrepp 

upp. Vidare beskrivs i ett avsnitt pedagogens sätt att synliggöra matematiska begrepp. Nästa 

avsnitt kopplar ihop språkets betydelse för tänkandets och medvetandets framväxande med att 

språket är ett kommunikationsmedel där förhållandet mellan tanke och språk är en levande 

process. Detta visar på språkets betydelse för att utveckla matematiska tankestrukturer.  Till 

sist kommer ett avsnitt som innehåller förskolans reviderade läroplan, Lpfö 98/10 (Skolverket, 

2010), där den bland annat fick förtydligande strävansmål för barns språkliga och 

matematiska utveckling. 

3.1 Vardagsmatematik 

Barns möte med matematik i förskolan kan ge barn ett grundläggande kunnande genom olika 

uttrycksformer. Vardagsmatematiken finns överallt och med pedagogens hjälp kan barn få 

upptäcka och vid olika tillfällen ta del av vart vardagsmatematiken kan finnas. En aktiv 

pedagog hjälper barn utveckla och breddar barns perspektiv (Emanuelsson, 2006). 

     Barn uppfattar redan i tidig ålder likheter och olikheter, men har inte förmågan att själv 

sätta ord på skillnader, utan detta uppträder senare i barns liv. Barn ges en utmaning i att 

kunna tyda begrepp som ett, två och tre.  Begrepp såsom många, långa och flera är också en 

del av matematiska begrepp, men dessa ord är för barn inte något de självmant registrerar 

(Björklund, 2009).   

     Barn blir bekant med världen omkring sig genom att använda sina sinnen. Barn känner på 

saker, smakar och biter, då de genom detta blir bekanta med form, funktion och konsistens 

(Heiberg Solem & Reikerås, 2004). 

     Den matematik som finns och talas runt om oss i förskolan dagligen kallas för 

vardagsmatematik. När vi talar matematiskt får barn höra och uppleva begrepp som kan 

fängsla situationen och utmana barns tankar (Doverborg, 2006). Olofsson (2012) menar att 

meningen med matematik är att lösa problem. Detta medför enligt Olofsson att barn utvecklar 

det matematiska och logiken i sitt sätt att tänka. När barn lyckas lösa ett problem stärker det 

barns duglighetskänsla. Genom att låta barn bli bekant med samma begrepp i sin omgivning 

många gånger ger det barn en klarare uppfattning (Olofsson, 2012). 

   Mål för förskolan enligt Lpfö 98/10 är att 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 urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp (Skolverket, 2010:10). 

 

3.2 Matematiska möjligheter i förskolan 

Matematik är en viktig och stor del i vårt samhälle. Matematik i förskolan innebär för många 

det vi kallar vardagsmatematik, det som sker och händer runt om varje dag på förskolan. 

Matematik är också ett sätt för barn att bekanta sig med och lära känna igen olika begrepp 

som berör matematik. För barn i förskolan ses matematiken som ett verktyg för att utveckla 

och göra vardagen mer ordnad och mer kommunicerbar. Barn i förskolan får kunskap om hur 

matematik med hjälp av pedagog kan vara till hjälp för att lösa olika problem. Pedagogens 

roll blir att tolka vad barn vill och utifrån detta bli en hjälpande hand (Björklund, 2012). 

3.2.1 Rumsbegrepp – Lägesord – Var? 

Ett utvecklat rumsbegrepp innebär att kunna orientera sig i ett verkligt och i ett inre 

rum och kunna beskriva föremål i rummet i förhållande till sig själv eller något annat. Detta 



 

8 

 

att kunna förstå rummets egenskaper, är något som är grundläggande för senare 

förståelse av matematik och fysik (Persson & Wiklund, 2007). 

     Barns utveckling av rumslig medvetenhet börjar med barns första möte med en förälders 

blick. Barns fortsatta utforskning av rummet och dess innehåll sker när barn rör sig runt i sin 

omgivning genom att använda sig av känsel, syn, hörsel och balans. Barn uppskattar avstånd, 

bedömer riktningar och placering av föremål. ”För det lilla barnet och fortfarande för 

sexåringen är det viktigt att få utgå från sig själv, att utveckla en säker uppfattning om den 

egna kroppen, var den börjar och slutar och hur den är placerad i rummet” (Persson & 

Wiklund, 2007:60). Efterhand som barnets motorik utvecklas, blir barnets förståelse av 

rumsliga förhållanden större (Persson & Wiklund, 2007). 

     Begrepp som beskriver avstånd, riktning och läge är viktiga för att förståelse av rummets 

egenskaper ska utvecklas. Begrepp som i, på, över, under, mellan, vid sidan av, framför, 

bakom, nära är vanliga vardagsord. Jämförande begrepp som överst, underst, närmare, längre 

bort är inte lika lätta att förstå för barn (Persson & Wiklund, 2007). Lägesord är till exempel i, 

på, över, under, först, sist, före, efter, upp, ner (Malmer, 2002). 

3.2.2 Jämförelseord - Hur? 

Eftersom jämförelseord av olika slag ofta förekommer i vardagliga situationer är det viktigt 

att kunna uttrycka sig i både ord och matematiska termer, för att uttrycka resultat av 

jämförelser eller skillnader som gjorts. Det kan handla om antal, längd, massa, ålder, pris, 

tid. Detta innebär att pedagoger målmedvetet kan använda matematiska begrepp i situationer i 

barns närhet, som till exempel kan ske i på- och avklädningssituationer i hall och tambur, som 

detta examensarbete tar upp. Barn ges då ett stort och varierande ordförråd samt ett 

begreppsinnehåll. Speciellt viktigt är det när det handlar om jämförelseord för antal, storlek 

och kvantitet, eftersom dessa lätt blandas ihop – även bland vuxna (Malmer, 2002). 

   

1. Antal: många, fler, flest. Jämförelseorden är: få, färre, färst. 

2. Storlek: stor, större, störst. Jämförelseorden är: liten, mindre, minst. 

3. Kvantitet (volym): mycket, mer (mera), mest. Jämförelseorden är: litet, mindre, minst. 

 

     Vanligt är att jämförelseorden färre och mindre samt fler och mer förväxlas. Ordet fler 

används när det handlar om antal och ordet mer används i sammanhang med kvantitet. Ord 

som ofta används i kombination med jämförelseord är till exempel alla, ingen, någon, lite mer 

än, udda (Malmer, 2002).  

     Barn behöver även lära att sätta ord på olika begrepp genom att pedagogen använder olika 

placeringsord. Dessa ord kallas även lokaliseringsord och ord såsom: i, bakom, uppe på, 

framför, närmast, ovanför nedanför högt, rakt fram innerst, vänster, längst bak, utanför, är 

några av de vanliga ord som talar om placering i olika former (Heiberg Solem & Reikerås, 

2004). 

3.2.3 Talbegrepp och parbildning 

Barn upplever och använder matematik i vardagen på olika sätt, där det behövs matematiskt 

tänkande och kunnande. Det kan handla om att bilda par av alla skor i hallen. Det kan handla 

om att barn vill ha ett par blå byxor på sig eller ett par strumpor som ser likadana ut. När barn 

ges tillfälle att själv välja, sortera, para ihop och besluta om påklädningens ordningsföljd ser 

barn även färg och mönster (Doverborg hämtat 2013-04-04). Barn sorterar i vardagen alldeles 

av sig själva, de ser egenskaper och har egna tankar om hur saker och ting ska delas upp eller 

delas in. Barn väljer oftast att sortera efter färg, och även om de inte benämner färgerna ser de 

vilka föremål som hör ihop när de ser färgerna och att de passar ihop. I barns vardag är det 

populärt att sortera strumpor, eftersom de har olika mönster, olika färg, storlek och tjocklek 

(Forsbäck, 2006). 
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      I förskolans reviderade läroplan, Lpfö 98/10 står det att ”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” (Skolverket, 2010:10). 

     Barn har tidigt en stark strävan och ett motiv för att undersöka och begripa världen runt 

omkring sig. Barn lär om mängd när de tar saker först med ena handen och sen den andra. 

Barn lär också att man måste släppa en sak för att kunna ta tag i en tredje sak. Senare får barn 

i samspel med vuxna och andra barn höra och pröva på räkning, Sterner och Johansson(2006) 

skriver om Gelman och Gallistels fem olika principer som innebär att barn med hjälp av 

abstraktionsprincipen och ett till ett-principen kan få förståelse för att olika föremål i 

begränsade mängder kan räknas och hur olika föremål bildar par. De övriga principerna kan 

förstås för hur man kopplar samman olika mängder, ordning av varje räkneord samt att olika 

föremål räknats ihop och utifrån detta kan mängder räknas  

 Abstraktionsprincipen 

 Ett till ett-principen 

 Principen om godtycklig ordning 

 Principen om räkneordens ordning 

 Antalsprincipen (Sterner och Johansson, 2006:72–75) 

Barn blir medvetet om att det heter ett par byxor, en tröja, ett par strumpor samt att det alltid 

är två stycken i fråga om ett par strumpor, men ett plagg när det handlar om ett par byxor 

(Doverborg hämtat 2013-04-04). I vardagen är det naturligt med tal och räkning, där barn 

tidigt snappar upp och använder språket som talas av omgivningen runt dem som till exempel 

talorden. Barn möter talorden genom de vuxnas småprat. ”Nej men, var har strumpan tagit 

vägen? Vi måste ha två strumpor, vet du. En till varje fot…” (Heiberg Solem & Reikerås, 

2004:124). Genom att barn i vardagen i samspel med vuxna hör räkneord utvecklar barn efter 

hand förståelse för vad som menas med ”det var en sko, och nu har vi tagit på två skor” och 

koppla samman den händelsen med andra situationer som dukning när det pratas om en tallrik 

och två tallrikar (Sterner & Johansson, 2006:71). 

3.2.5 Tidsord – När? 

När barnet vaknar ställs frågan om det är natt eller om det är morgon, om barnet skall ligga 

kvar eller gå upp. Barnet lyssnar för att ta reda på om pappa och mamma är vakna och kanske 

hörs deras röster och slammer från köket. Barnet funderar i detta läge över tidsaspekten. Det 

logiska svaret här blir att det är morgon med anledning av att barnet hör föräldrarnas röster 

och ordnandet med frukosten (Doverborg hämtat 2013-04-04).  

     Redan tidigt märker barn att händelser kommer efter varandra i ett visst mönster. Barns 

vardag består av olika händelser som sker i en ordningsföljd som återkommer dag efter dag.  I 

vardagen möter barn ”som först går upp ur sängen, sedan får frukost och därefter skjutsas till 

förskolan” (Heiberg Solem & Reikerås, 2004:10) matematiken i form av bland annat tidsord. 

Tidsord kallar vi ord som uttrycker ”ordningsföljden av händelser, en tidsrymd och en 

tidpunkt” (Heiberg Solem & Reikerås, 2004:239). I vardagen sker en rad händelser i en på 

förhand given ordningsföljd. Språkliga begrepp som före och efter, snart och om en stund 

beskriver vilken ordning olika saker sker (Heiberg Solem & Reikerås, 2004). Eftersom barn 

inte har så mycket och lång erfarenheter av tid är det ett svårt begrepp för barn. 

     I ordningsföljd ingår tidsorden före, efter, först, sist, snart, senare, efteråt, nästa, förra, 

strax. I relativ tid ingår en stund, ett ögonblick, en dag, en natt, ett dygn, en vecka, en månad, 

ett år, en timme, en halvtimme, en kvart (Heiberg Solem & Reikerås, 2004). Tidsord är till 

exempel nu, då, förr, alltid, aldrig, ofta, oftast, i dag, i morgon, snart, nyss, sedan, strax 

(Malmer, 1999). 
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3.2.6 Sortering  

Forsbäck (2006) menar att det inte ges så stora möjligheter för barn på förskolan till att 

sortera. Variationen blir inte så stor utan det blir mestadels möjlighet till att hitta sina 

strumpor, att se likheten och vad som hör ihop. Vidare skriver Forsbäck om när barn sorterar 

så tycks det som om barn sorterar efter färger. Detta utan att barn kan namn på färger men ser 

vad som hör ihop utifrån färg. Barn lär sig även leta efter likheter och skillnader exempelvis 

när det gäller att hitta sina skor eller stövlar. I de vardagssituationer som finns omkring oss 

möts vi ständigt av likheter och skillnader. Detta menar Mason (Forsbäck, 2006) är något som 

utgör en del i matematikens kärna och som senare är särskilt centrala inom området algebra. 

3.2.7 Problemlösning 

Adler och Malmer (1996) menar att barns behov av ett rationellt kunnande inte skulle vara 

lika framträdande i den matematik som innehåller de fyra räknesätten, men att den är av stor 

betydelse i all matematik högre upp. Adler menar att i det logiska kunnandet inkluderas 

förmågan att begripa ett problem samt att kunna välja taktik. Adler skriver också om hur 

barns planeringsförmåga är ”starkt sammanlänkad med den logiska förmågan”. Han förklarar 

”för en effektiv lösning av ett problem krävs en preliminär analys av tillvägagångssättet”. 

Saknas en sådan plan är det svårt för barn att verifiera det resultat det kommit fram till 

(Malmer & Adler, 1996:173–174). Lärandets omfattning är en fråga om att inneha fakta, 

förmågor och men även att parallellt även förmå att besluta om vilken fakta, och vilken 

förståelse som är av betydelse för ett visst samband (Säljö, 2000). 

   Olofsson (2012) menar att målet inom matematik är att kunna lösa problem. Olika 

kompetenser ses utvecklande både inom det logiska samt det matematiska tänkandet. När barn 

löser ett problem tar de del av många matematiska kunskaper. Att lösa problem är för barn ett 

sätt att själv kunna se sig som en duktig problemlösare, vilket kan ge barn glädje och fallenhet 

för att lösa matematiska problem i framtiden (Olofsson, 2012). 

3.3 Pedagogens sätt att synliggöra matematiska begrepp 

Pedagoger är en viktig del i barns lärande, för att synliggöra vardagsmatematiken som finns 

hela tiden runt barn i den dagliga verksamheten på förskolan på ett lekfullt sätt. Detta i 

enlighet med förskolans reviderade läroplan, Lpfö 98/10, som föreskriver ”Förskolan ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande” samt att” verksamheten ska vara rolig” (Skolverket 

2010:5). 

     Ett varierande kunskapstänk är viktigt för det bemötande barn får i det matematiska. Om 

kännedom finns om vad matematik är kan ett undersökande ske för hur matematiken existerar 

och var den finns. Matematik kan gestaltas på olika sätt och i olika kontexter. Genom att 

känna till matematiska områden och med hjälp av olika aktiviteter kan barn utmanas i 

matematiskt syfte.  Utifrån ett engagerat deltagande kan pedagoger bemöta barn på ett sätt 

som anses hjälpande och stimulerande i barnets utveckling. ”Att ha kunskap om och förstå 

barns språk är nödvändigt i mötet med barnets matematik” (Heiberg Solem & Reikerås, 

2004:21). 

      I arbetet med barn är det även viktigt att möta barn på barns nivå. Genom att leka fram 

matematik med barn ges då också goda förutsättningar för att barn ska bli inspirerade och 

lägga grunden till matematik redan i tidig ålder. Det finns många möjligheter till att bli en 

inspirerande pedagog samt hur pedagogen tänker för att ge barn de bästa förutsättningar när 

det gäller matematik. Det är viktigt att börja med sig själv för att förstå att matematik i 

förskolan inte handlar om att räkna subtraktion eller addition utan kan vara att räkna barn vid 

samlingar, eller sjunga olika sånger och ramsor med antalsinnehåll. Det finns många 

matematiska begrepp i förskolan, och det gäller att hitta enkelheten. Matematik finns överallt 

och det är viktigt att som pedagog vara en god förebild för att tidigt lyfta barns intresse och 

nyfikenhet. Barn ska även finna en lust i att lära, och den lusten menar författarna kommer 

barn att ta med sig ”genom hela livet” (Andersson & Kowalski, 2010:6).    
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       Barns möjligheter att upptäcka den matematik som finns i vardagen bör ske på ett sätt 

som ökar nyfikenheten för dess lust och nyfikenhet att vilja lära. Vuxna kan ha invändningar 

mot att de yngsta barnen ska lära sig räkna, men det handlar oftast om de vuxnas egna 

upplevelser av matematik från när de var små. Matematik är så mycket mer än att räkna, det 

är faktiskt så att matematik utgör en stor del av det yngsta barnets värld. Barns vardag består 

av upplevelser och utforskande som kan benämnas som matematik, det kan vara att till 

exempel bilda par av alla skor i hallen. Den tidiga matematiken handlar om att barn lär sig 

nya ord och begrepp som beskriver exempelvis storlek och form. När barn ska klä på sig 

handlar det om att sortera, para ihop och besluta om i vilken ordning kläderna ska kläs på. På 

samma gång uppmärksammas färg och mönster på kläderna, samt ett par byxor, en tröja, ett 

par strumpor. Det uppmärksammas på att ibland är ett par ett plagg som byxorna, men alltid 

två stycken när det är strumpor. Matematik kan göras synlig hela tiden, oavsett vilken 

situation vi tittar på. Det är en utmaning för oss vuxna att uppmärksamma barns aktiviteter 

och intressen i vardagen, och därmed hjälpa barn att sätta ord på matematiken som finns 

runtomkring hela tiden (Doverborg hämtat 2013-04-04). 

     Med hjälp av pedagoger kan barn redan i tidig ålder utforska och lägga en grund för att 

upptäcka likvärdigheter och skillnader i omgivningar där barn dagligen vistas. För pedagoger 

blir uppgiften att ta reda på det som är bakomliggande i för hur barn handlar och ger uttryck 

för, för att hjälpa barns inledande uppfattning om matematik (Björklund, 2009). Att vara en 

närvarande och lyhörd pedagog för barn är en viktig del för barns lärande både idag och i 

kommande åldrar. Att uppleva och förstå vad begrepp betyder och är kan vara till god hjälp i 

barnets kommande matematiska möten. Björklund (2012) skriver om hur ett okonventionellt 

upplevande betyder att en vuxen på ett eller annat sätt engageras i erfarandet, som till exempel 

leder till att tillfälle ges åt att börja använda nya begrepp eller att utmana barn i dess tankar i 

spontana uppkomna situationer. Detta ställer emellertid höga krav på pedagogers medvetenhet 

och hur uppmärksam pedagogerna är om vad som sker i det vardagliga (Björklund, 2012).  

     Genom ett arbetssätt där pedagoger visar intresse, motivation och samspelar med barn och 

barngruppen ges nya kunskaper i varierande former. Språk- och begreppsbildning är 

betydelsefullt för hur barn utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld och hur de kan 

använda sin kunskap i vardagen. Även det allra yngsta barnet strävar efter att utveckla sin 

förståelse genom att med hjälp av sina sinnen undersöka, pröva och utforska omgivningen 

runt dem. Det är viktigt att pedagogerna är medvetna om sin egen betydelse som förebild och 

att förhållningssättet och hur agerandet sker i vardagliga situationer påverkar barns fostran, 

utveckling och lärande samt även barns värderingar (Skolverket, 2005). Pedagogers roll och 

kunskap om vad matematik är, är av stor betydelse när det gäller att möta matematiken hos 

barn. Finns det kunnighet för de ämnen och aktiviteter inom matematik som finns kan det 

hjälpa barn och pedagoger att hitta en utmanande matematik. Pedagoger införskaffar en 

kompetens som gör att mötet med barn i det matematiska blir både aktivt, uppmuntrande och 

underlättande i barnets utveckling. Det är ett måste för pedagogen att ha kännedom om och 

begripa barns språk för att kunna bemöta barn matematiskt. Språket fungerar som ett verktyg 

för medvetenhet och kommunikation (Heiberg Solem & Reikerås, 2004). ”För att barn skall 

börja ta sig in i matematikens värld behöver de engagerade och kunniga lärare som hjälper 

dem både att erövra matematikens värld och att få en tilltro till sitt kunnande” (Doverborg, 

2006:8). 

3.4 Språket som bakgrund till matematik 

Den ryske språkpsykologen Lev Vygotskij (1896-1934) betonar språkets stora betydelse för 

tänkandets och medvetandets framväxande och framhåller att språket är ett 

kommunikationsmedel där förhållandet mellan tanke och språk är en levande process. 

Vygotskij påpekar även hur förseningar i den språkliga utvecklingen hindrar barnet från att 

utveckla det logiska tänkandet och även begreppsbildningen. Detta visar på språkets stora 

betydelse för att utveckla matematiska tankestrukturer. Glädjande nog ser det ut som att 
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intresset för språket i matematikundervisningen och barnets tänkande har ökat under senare 

år, eftersom man har blivit mer och mer medveten om språkets och tänkandets stora betydelse 

för matematikundervisningen (Malmer, 2002). En viss oro över att vuxna talar för litet med 

sina barn finns emellertid, eftersom det inte kan kompenseras med att barnen ser på TV eller 

video, då språket utvecklas i ett socialt samspel. I förlängningen kan det försvåra för barn med 

läs- och skrivsvårigheter då misslyckanden i matematik förstärker svårigheterna. (Malmer, 

2002). 

     När vardagsbegrepp som innehåller för barn kända erfarenheter och föreställningar möter 

nya upplevelser och begrepp ger detta ”nya språkliga, matematiska och estetiska innehåll”. 

Dessa händelser kallar Vygotskij ”angränsande utvecklingsszon” (Persson & Wiklund, 

2007:37). 

3.5 Läroplanen reviderad 2010 

 ”Förskolan riktar sig till barn från ett år tills de börjar i förskoleklassen eller den 

obligatoriska skolan. Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling och lärande samt 

erbjuda barn en trygg omsorg” (Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet hämtat 2013-04-

02:1). Dagens barnfamiljer har förskolan som en given plats i vardagen och är en förutsättning 

för att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. År 2009 omfattade förskoleverksamheten 

drygt 86 procent av alla 1-5-åringar. Samma år fanns det drygt 466 000 barn i förskolan där 

cirka 94 000 vuxna arbetar. 2010 reviderades förskolans läroplan, där den fick förtydligade 

mål för barnets språkliga och matematiska utveckling samt för naturvetenskap och teknik. 

Riktlinjerna förtydligades för personalens ansvar, dels förskollärares och dels arbetslagets 

ansvar. Ett nytt avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling samt förskolechefens 

ansvar som här har tillkommit (Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet hämtat 2013-04-

02). I detta sammanhang skriver regeringen att i augusti 2010 fastställdes förtydligandet av 

förskolans läroplan. I motivtexten till de nya målen i matematik betonas leken och det 

lustfyllda lärandet och att matematik uppmärksammas utifrån barns erfarenheter (NCM och 

Nämnaren hämtat 2013-04-02). 

     Regeringen beslutade den 5 augusti 2010 om förändringar i läroplanen som trädde i kraft 

den 1 juli 2011. Skriften Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan 

utgavs för att underlätta presentationen av promemorian. Där står att behovet av matematik 

måste utgå utifrån barns egna erfarenheter för att matematiken ska ha möjlighet att utvecklas i 

lek och lustfyllt lärande. Liksom matematiken oftast utvecklas i socialt samspel utmanas även 

barns tankar om matematik i samspel med förskolans personal (Förskola i utveckling, 

Utbildningsdepartementet 2010). 

     Regeringen har under några år arbetat för att ta reda på hur det matematiska innehållet kan 

utökas från förskolan upp till högskole- och universitetsnivå. Det är viktigt att börja tidigt med 

matematik med det yngsta barnet samt att lärarna har en positiv grundinställning till 

matematik, eftersom den kan smitta av sig till barnet. Detta för att Sverige på sikt ska bli mer 

konkurrenskraftig som nation (Palmer, 2011).  
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4. Metod 
 I detta avsnitt beskriver vi hur urvalet gått till, och vilka undersökningsmetoder vi har använt 

oss av, samt hur vi bearbetat det insamlade materialet. Vi tar även upp våra etiska 

övervägande. 

4.1 Urval 

Vi har använt oss av observationer samt kvalitativa intervjuer i vår undersökning, som skedde 

under senare delen av vårterminen 2013 på två olika förskolor i Sverige. Två pedagoger som 

båda är förskollärare, tillfrågades före observationerna vid den ena förskolan om de var villiga 

att bli observerade. Den ena förskolläraren har utbildning för lärare i matematik för de yngre 

åldrarna och har arbetat i förskola nästan ett och ett halvt år, varav sex månader på nuvarande 

förskola. Den andra förskolläraren har barnskötarutbildning samt gått ut förskollärare på 

distans 2005 och har arbetat i förskola i 24 år, varav 16 år på nuvarande förskola. 

     Vid den andra förskolan blev tre förskollärare och en barnskötare utvalda, utan att bli 

tillfrågade innan observationerna. En av förskollärarna har varit ett år på förskolan och har 

inte så stor erfarenhet av förskola. Tidigare hade förskolläraren arbetat som rektor på olika 

utlandsskolor. Den andra förskolläraren har arbetat på en och samma förskola i sju år efter 

avslutad förskollärarutbildning. Den tredje förskolläraren har jobbat inom förskola i tjugosju 

år, och på denna förskola i drygt två år. Barnskötaren har gått en tvåårig barnskötarutbildning 

och har jobbat på samma förskola i tjugoåtta år. 

     Vid de kvalitativa intervjuerna använde vi oss av kontakter vid val av pedagoger. Vi 

intervjuade sex förskollärare och en barnskötare. Förskollärarna och barnskötaren är alla 

verksamma inom förskolan. Fem av förskollärarna och barnskötaren är samma som vid 

observationerna. Ytterligare en förskollärare som inte observerats har deltagit i intervjun. 

Förskolläraren har förskollärarutbildning och har arbetat i förskola i 25 år, varav 22 år på 

nuvarande förskola. Kontakt togs med informanterna genom att tillfråga de utvalda om de var 

intresserade av att bli intervjuade. Alla svarade att de var intresserade av att bli intervjuade. 

4.2 Procedur   

Vi har använt oss av observationer samt kvalitativa intervjuer i vår undersökning, där vi tagit 

hjälp av metodboken Forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidson, 2003). 

Observationerna var bestämda att handla om att undersöka vilka matematiska begrepp 

pedagogen använde sig av i en hallsituation med på- och avklädning, samt att löpande skriva 

ner dessa med penna i ett anteckningsblock. Efter observationerna skrevs de matematiska 

begreppen som pedagogerna använde sig av in i ett observationsschema (Bilaga 1). 

Anteckningar gjordes även med hjälp av stödord och vissa kortare meningar, löpande 

anteckningar, för att efter observationerna skrivas ihop till en kortare text (Bilaga 2). 

     Med hjälp av metodboken Examensarbetet i lärarutbildningen (Johansson & Svedner, 

2010) kunde vi lära oss på vilket sätt vi skulle kunna genomföra observationerna och de 

kvalitativa intervjuerna. En observation innehåller datum, tidpunkt på dagen och hur lång tid 

observationen pågår, aktörerna som ingår i observationen samt vad det är som händer i 

situationen. Det är även en fördel att beskriva något om vad som händer precis före och efter 

observationen. Medvetenhet fanns om vad som skulle tittas efter i observationerna, nämligen 

vilken matematik pedagogen använder tillsammans med barnet i en på- och 

avklädningssituation (Loekken & Soebstad, 1995). 

     De kvalitativa intervjuerna med i förväg nedskrivna frågor (Se Bilaga 3) genomfördes vid 

sju tillfällen med sju olika pedagoger, varav sex är förskollärare och en är barnskötare. Vid 

alla sju intervjutillfällena användes en diktafon där intervjuerna spelades in. Det som är 

signifikant med kvalitativa intervjuer är att de liksom vanliga samtal är öppna och går att 

ändra under intervjuns gång (Bryman, 2002). Tid avtalades för de kvalitativa intervjuerna och 

hur länge de beräknades att vara. Tiderna avtalades för att verksamheten skulle kunna fortgå 

som vanligt. En av de tillfrågade pedagogerna efterfrågade att få frågorna innan 
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intervjutillfället, varefter de delades ut till samtliga pedagoger. Detta upplevds som en klar 

fördel eftersom pedagogerna/intervju-personerna då fått tillfälle att tänka efter. Vid 

intervjutillfällena kom pedagogerna/intervju-personerna med svaren på frågorna nedskrivna 

på papper. ”Den stora svårigheten när man intervjuar är att uppnå att den intervjuade ger 

uttömmande svar och att svaren verkligen avspeglar hans eller hennes inställning och 

erfarenheter” (Johansson & Svedner, 2010:35). Intervjuerna förbereddes av oss som 

intervjuare genom att läsa om intervjuer i metodböckerna av Johnsson & Svedner (2010) och 

Loekken & Soebstad (1995) läsa igenom intervjufrågorna samt att låna en diktafon.   

4.3 Datainsamlingsmetoder  

Vid observationerna av den matematik som pedagogerna använde, noterades det genom att 

under observationerna skriva ner vad som hände med hjälp av stödord. Under fem tillfällen 

gjordes undersökningen som känd deltagande observatör. Resterande fjorton tillfällen gjordes 

undersökningen som känd icke deltagande observatör. Exempel på stödord som skrevs var 

genom grinden, varmt ute, vänta, en fjärdedel, precis, tjugo grader, grus i skon. Det skrevs 

även ner att observatören gick in i gruppen som känd, icke deltagande observatör, eftersom 

rollen då var klart markerad som observatör och att man då står utanför det som sker (Patel & 

Davidson, 2003). Därefter sorterades de matematiska begreppen och skrevs in under olika 

rubriker Rumsbegrepp – Lägesord, Jämförelseord, Talbegrepp och parbildning samt Tidsord 

i ett Observationsschema. Följande ord och meningar är exempel på de fältanteckningar som 

gjordes: på facket, andra armen, lägg tröjan på facket, ställ på skofacket, Ska du ha 

strumpor? Fanns det inga, titta på ditt fack, ligger det någon keps där? Med hjälp av papper 

och penna skrivs det man ser eller hör ner så snabbt så möjligt Dessa anteckningar kan också 

enligt Bryman kallas Provisoriska eller preliminära anteckningar (Bryman, 2002). Som 

deltagande observatör, menas att man då intresserar sig för vad som händer under en viss tid i 

ett socialt samspel med barnet.  Detta sker för att få en bild av vad som sker i dessa möten 

(Bryman, 2002).  

     Vi har i de kvalitativa intervjuerna använt oss av friare formulerade frågor, som är 

uttryckta på olika sätt. Frågorna var bestämda i förväg, där meningen var att de intervjuade 

skulle ges tillfälle att ge så rikliga svar som möjligt. Detta kunde ske genom att frågorna 

delades ut till berörda pedagogerna ett par dagar före intervjuerna skulle äga rum. Med hjälp 

av diktafon spelas intervjun in.   

4.4  Dataanalys  

De matematiska begrepp som var noterade som stödord skrevs ner på ett papper. Därefter 

skrevs de olika matematiska begreppen ner som pedagogerna använt sig av med hjälp av 

stödord. Exempelvis skrevs genom grinden, skor på, hatt på huvudet, jacka på, nu ska vi gå 

ut, andra handen, ett par skor, varmt ute, var är strumporna, här uppe, dra upp tungan, höger 

fot, vänster fot, så stänger vi, en sko, andra skon, vänta, då, klar. Andra nyckelord som skrevs 

var en fjärdedel, en fjärdedels bit kvar, toaletten först, varmt ute, siffror, precis tjugor grader, 

pröva först, tunn kofta, grus i skon, på hyllan, bredvid, uppe på, uppåt, nedåt, stora slejfen, 

lilla slejfen med. I observationsschemat skrevs rubriker upp såsom Rumsbegrepp – Lägesord, 

Jämförelseord, Talbegrepp och parbildning samt Tidsord på två olika papper. Under dessa 

rubriker sorterades de olika matematiska begreppen som noterats vid de fyra 

observationstillfällena. I observationsschemat hade noterats tidpunkt, plats, ålder på 

barngruppen och pedagogens agerande. Det stod även noterat att det var vilka matematiska 

begrepp som finns i vardagen i en på- och avklädningssituation som skulle observeras och 

registreras med papper och penna samt att observatören skulle förhålla sig som känd icke 

deltagande observatör. 

     I de övriga observationerna användes en anteckningsbok och penna där nyckelord och 

kortare meningar antecknades. Dessa sammanställdes efter varje tillfälle och skrevs ner mer 

utförligt. Vid observationer där observatören var icke deltagande skrevs kortare meningar ner. 
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När observatören var deltagande observatör antecknades bara nyckelord. Nyckelorden som 

skrivits ned var övervägande ord med matematisk innebörd samt dialoger som uppstod mellan 

barnet och pedagogen. Eftersom det bara gjordes anteckningar blev dessa värdefulla för att 

utläsa pedagogens sätt att synliggöra matematiska begrepp med hjälp av ord, betoningar och 

gester i en på- och avklädningssituation.   
     Vid intervjutillfällena, där dag och tidpunkt samt plats var bestämda i förväg, användes 

diktafon som därefter avlyssnades och skrevs ner i sin helhet för att sammanfattas och 

redovisas. Det insamlade materialet har vi sedan i vår analys bearbetat genom att lyssna av 

diktafonerna skriva ner det sagda och sammanställt utifrån intervjufrågorna. 

4.5 Etiska Överväganden 

Genom att använda oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillgodosåg vi de 

etiska regler som gäller när observationerna och intervjuerna skulle göras. Det grundläggande 

individskyddskravet ingår i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).        

Informationskravet är tillgodosett genom att pedagogerna som observerades informerades före 

eller genast efter observationerna. Samtyckeskravet är tillgodosett genom att vi inhämtade 

intervjudeltagares muntliga eller skriftliga samtycke innan och efter observationernas 

genomförande, samt innan barnens deltagande (Bilaga 4). I enlighet med 

konfidentialitetskravet försäkrade vi att inga namn skulle lämnas ut, samt att förskolornas 

lokalisation inte skulle kunna påvisas i rapporten.  De som deltagit i observationerna har även 

försäkrats om att det insamlade materialet inte kommer att användas mer än i ett 

forskningssyfte. Detta är i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). 

     Vid fyra av observationerna gavs i förväg en muntlig information till förskolechef samt de 

två berörda pedagoger om undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt och kan 

avbrytas när så önskas. Vid genomförandet av dessa observationer läste observatören 

noggrant igenom de forskningsetiska principer som gäller, varvid förskolans rektor först 

informerades muntligt om observationerna. Därefter informerades pedagogerna muntligt om 

observationerna, vad som skulle observeras som icke deltagande observatör lite i bakgrunden 

samt användandet av penna och papper vid nedtecknandet. Detta beskrivs i Johansson & 

Svedner (2010).  Tid avtalades vid observationerna för att verksamheten skulle kunna fortgå 

som vanligt. Pedagogerna var informerade i förväg om att observationernas syfte var att 

undersöka om och hur de använde matematiska begrepp. Detta för att de observerade 

pedagogerna skulle vara införstådda med undersökningens syfte, även möjligheten att säga 

nej eller ja till att bli observerade samt information om att de när som helst kunde avbryta 

observationer. 

     Vid resten av observationerna informerades det genast efter observationernas slut om vad 

observationerna gått ut på. Detta gjordes i enlighet med vad informationskravet säger. Vid 

genomförandet av dessa observationer skedde de helt utan att i förväg informera de 

deltagande. Innan observationerna gjordes hade observatören noga läst igenom de 

forskningsetiska principer som gäller för att med säkerhet veta att observationerna kunde 

utföras på det sätt som planerats. Användandet av dessa observationer gjordes för att få 

grundläggande information kring vilken matematik som pedagogerna synliggör i på- och 

avklädningssituationer i hallen och tamburen samt även i ett utforskande syfte. Innan 

intervjuerna informerades pedagogerna om vetenskapsrådets etiska principer. Information 

gavs också om att pedagogerna när som helst kunde avsäga sig och avbryta intervjun. 

     Intervjuarens forskningsetik betyder mycket för intervjuns resultat eftersom den som 

intervjuas lämnar ut vad den anser om olika frågor. Därför krävs det att intervjuaren i förväg 

klargör intervjuns syfte för den som ska intervjuas och får ett samtycke till intervjun samt att 

informera att den intervjuade när så önskas kan avbryta intervjun. Vid genomförandet av 

kvalitativa intervjuer är det med fördel att de spelas in på band eller diktafon. Under våra 

intervjuer användes diktafon och det inspelade raderades efter intervjuns bearbetning Det är 



 

16 

 

här viktigt att be den intervjuade om tillstånd till detta och att informera om att det endast är 

forskaren som kommer att lyssna på det inspelade samt att det som spelats in förstörs efter 

intervjuns bearbetning. Intervjuer får inte heller användas utan tillstånd från alla berörda 

(Johansson & Svedner, 2010). 
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5. Resultat 

5.1 Matematiska begrepp utifrån observationerna  

I dataanalysen har framkommit att i observationerna använde sig pedagogerna av matematiska 

begrepp som rumsbegrepp - lägesord, jämförelseord, talbegrepp och parbildning samt tidsord. 

Vid observationerna fann vi också att det fanns inslag av sortering och problemlösning. I vårt 

resultat har också framkommit att pedagogerna gör och benämner matematiska begrepp vid 

olika många tillfällen beroende på hur många barn som befinner sig i hallen, och hur stor 

tidsmarginalen är. 

5.1.1Rumsbegrepp - Lägesord - Var?  

Rumsbegrepp som benämndes var genom, på, ut, var, där, sätta, uppe, lyfta, upp, öppna, i, 

höger, vänster, stänga, ute. För barnet är hallen en plats som betyder att lämna sin ytterkläder 

och skor och att det är här man kommer in eller går ut. Men hallen ges också möjlighet till att 

träna på att hitta, samt att nå sina saker. Ett exempel på detta är att pedagogen och barnen gick 

genom grinden och ut i hallen där barnen hade varsin hylla med deras namn på. På hyllorna 

låg mössor, kepsar och hattar. Ovanför barnets hylla hängde det ett foto på barnet. Under 

hyllorna hängde det krokar med barnets jackor och överdragsbyxor. Pedagogen öppnade 

dörren ut till tamburen och stängde dörren efter att alla gått ut genom dörren in i tamburen. Ett 

annat exempel är att i tamburen hängde regnkläder på krokar med barnets namn ovanför. 

Skorna stod på en hylla nedanför. Stövlarna står på en stövelvagn där barnets namn stod vid 

kroken som stövlarna hänger på. Vad bra, nu ska du bara ha jacka och skor på. Då öppnar 

jag dörren och vi går ut, sade pedagogen och öppnade dörren varvid några barn sprang ut och 

de yngsta barnen försiktigt satte först den ena foten över tröskeln och sedan den andra foten, 

för att därefter vara ute. Pedagogen berättade den regniga dagen att nu går vi in i tamburen, 

och vi ska ha galonbyxor på idag, det har regnat och är blött ute. Högra foten i skon, så 

vänstra foten i skon, och så stänger vi.  Pedagogen öppnade dörren och barnen gick ut. 

     Barnen stod på ett led och fick frukt från en pedagog som satt vid ett bord och delade 

frukten med en kniv. Barnen gick med sin frukt och satte sig vid två bord. En pedagog satt vid 

ett bord med fyra barn och en pedagog satt vid ett annat bord med sex barn. Efter fruktstunden 

gick barnen in i hallen och tvättade sig och några av barnen gick därefter på toaletten för att 

därefter påbörja påklädningen. Exempelvis kan påklädningen påbörjas i hallen, där barnen 

hade varsin hylla med krokar under där jackor och överdragsbyxor hängde. Skorna och 

foppatofflorna stod på fem hyllor på rad i tamburen. Barnen gick ut genom ytterdörren som 

stod öppen. När barnen kom in benämnde pedagogen ställ skorna på hyllan bredvid de andra 

skorna uppe på hyllan. Fler exempel är att vid påklädning i den intilliggande lekhallen 

hämtade pedagogen in barnets kläder och lade i olika högar, där barnet självt gavs möjlighet 

att gå eller krypa till sin kläd hög för att ta på sina kläder. När barnet kläddes på i tamburen 

gick eller kröp de själva till sina platser, där de vid frågor från pedagogerna om var 

mössan/kepsen låg kunde peka upp eller att jackan hängde under hyllan. Vid frågor som var 

är skorna och hur många skor behöver du förflyttade sig barnet till nästa lilla hall där skorna 

finns i fack och hämtade en sko, ibland båda. Pedagogen upprepade ofta var är dina skor, och 

barnet kunde ofta med hjälp av äldre barn lokalisera sina skor i den mindre hallen. Pedagogen 

hjälpte till med att sätta skorna på fötterna och bad då ibland barnet att sitta ner på golvet för 

att få hjälp eller att klättra upp på en pall där pedagogen satt och kunde hjälpa barnet sätta på 

skon. Sen fick barnet klättra ner och vid vissa tillfällen ställa sig i kö en efter en med de äldre 

barnen innan de kunde gå ut. 

5.1.2 Jämförelseord – Hur? 

Jämförelseord som benämndes var varmt - kallt, plus – minus, tunn- tjock, litet – stort. 

Exempelvis berättade pedagogen att det är varmt ute och ställde frågan till barnen vad 

behöver vi ha på oss? Pedagogen frågade är det varmt eller kallt ute? Vid jämförelseorden 
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plus – minus förklarade pedagogen och pekade på en stor utomhustermometer termometern 

pekar uppåt och då är det plus och varmt. När termometern visar nedåt är det minus och 

kallt. Fler exempel är när pedagogen svarar barnet ta en tunn kofta och när pedagogen visade 

på den lilla slejfen och den stora slejfen och använde sig av begreppen öppna stora slejfen, 

öppna lilla slejfen med. 

5.1.3 Talbegrepp och parbildning 

Talbegrepp och parbildning som benämndes var en jacka, ena – andra, ¼-del, två och noll – 

tjugo grader, ett par skor, ett par byxor. Exempel på detta är när pedagogen sade Här hänger 

din jacka, ena armen i och den andra armen i. Du har fått i den ena handen, var är den andra 

handen. Oj, du måste ju ha strumpor på. Var är strumporna? Här uppe är de. Pedagogen 

satte sig med barnet i knäet på soffan och tog på strumporna. Därefter berättade pedagogen att 

nu tar vi på skorna. Ett barn kom till pedagogen med en sko i handen, varvid pedagogen 

frågade var är den andra skon? Pedagogen satt på bänken i tamburen med ett av de yngsta 

barnen i knäet och benämnde först tar vi på den ena skon på foten och sedan tar vi på andra 

skon på foten. Detta skedde samtidigt som skorna sattes på. Var är dina skor frågade 

pedagogen ett barn och pekade på skohyllan. Där är dina skor. Pedagogen berättade för 

barnen Nu ska vi ta på galonbyxor. Ett annat exempel är att innan påklädningen benämnde 

pedagogen matematiska begrepp till ett barn som efterfrågade mer frukt du fick ¼ del så du 

har ¼ del frukt kvar. Ett barn frågade vad som var bra att ha på fötterna. Pedagogen menade 

att skall du spela fotboll är det nog bäst med skor. Barnet svarade att det nog skulle spela 

fotboll, men ville ändå ha Foppa tofflor. Pedagogen sade prova med foppa först, men det finns 

möjligheter att gå och byta till skor. Ytterligare ett exempel är när pedagogen pekade och 

frågade barnet som visade intresse för utomhustermometern vilken hänger utanför bredvid 

dörren, vad det är för siffror. Barnet svarade två och noll. Det är precis tjugo grader varmt, 

förklarade pedagogen, termometern pekar uppåt och då är det plus och varmt. När 

termometern visar nedåt är det minus och kallt. Pedagogerna räknade vid något tillfälle 

tillsammans med barnet hur många strumpor som behövdes till barnets två fötter. Här ställde 

pedagogen också frågan Hur många fötter har du? Och hur många skor behöver du? De barn 

som kommunicerade med ord kunde svara och kunde på så sätt själva hjälpa till att lösa 

problemet. Om inte så svarade pedagogen själv och visade barnet. Flera av barnen kunde 

själva hämta och ta fram sina skor från facket. Följande episod utspelades mellan en pedagog 

och ett barn: 

Pedagog -ska du inte ha dina strumpor? 

Barnet - jag hittar dem inte, 

Pedagog- fanns det inga strumpor alls idag?  Titta på ditt fack Barnet letar på facket, under 

facket och bakom kläderna som hänger under hyllan. 

Pedagog – jaså du hittar inga alls, då tittar vi i din väska, jamen titta här fanns det ett par 

stumpor till dig. Barnet får hjälp med att sätta på strumpor sedan är det dags för skor. 

Pedagog – Vem var först i kö?  

     Barnet hjälps på med skorna en efter en samtidigt som pedagogen vid något tillfälle säger 

nu tar vi skorna på. Ena foten och så den andra foten. Ett annat barn försöker själv sätta på 

sig sina sandaler när den första hamnat på fel fot säger pedagogen det är fel fot, ta av den, och 

ta den andra skon, titta nu kom alla fem tårna på rätt plats också. Pedagogen benämnde att 

nu tar vi en jacka på. Ena armen i och den andra armen i, sa pedagogen. Du har fått i den ena 

handen, var är den andra handen. Pedagogen benämnde även den ena foten och den andra 

foten samt ställ skorna på hyllan. Pedagogen talade också med barnet om antal skor och om 

hur många strumpor det behövdes.  

5.1.4 Tidsord - När? 

Tidsord som benämndes var nu, då, först, sedan, snart, vänta, måste alltid, klar, idag. Exempel 

på detta är när pedagogen berättade att nu går vi in i tamburen, och vi ska ha galonbyxor på 
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idag, det har regnat och är blött ute. Vi ska knäppa galonbyxorna först, sedan tar vi på 

skorna sade pedagogen till ett barn. Vi måste alltid ha skor på. Där är en sko och där är den 

andra sko, vänta, måste stänga skon först, och nu den andra foten. Nu är alla klar”. Andra 

exempel är när pedagogen stod i hallen och frågade ett barn vad behöver vi för kläder idag? 

samt när pedagogen förklarade för barnet toaletten först.  

5.1.5 Sortering  

I hallen på en avdelning hade barnen varsin hylla med deras namn på. På hyllorna låg mössor, 

kepsar och hattar. Ovanför varje barns hylla hängde det ett foto på barnet. Under hyllorna 

hängde det krokar med barnens jackor och överdragsbyxor. I tamburen hängde regnkläder på 

krokar med barnens namn ovanför. Skorna stod på en hylla nedanför. Stövlarna hängde på en 

stövelvagn där barnens namn stod vid kroken som stövlarna hängde på. 

     I hallen på en avdelning fanns barnens hyllor med deras namn och foto. På hyllorna låg 

mössor, kepsar och hattar. Under hyllorna hängde det krokar med barnens jackor och 

överdragsbyxor. I tamburen hängde det fem hyllor på rad på höjden med tofflor, skor och 

stövlar på. Bredvid hängde det krokar med barnens galonkläder, där namnen på barnen stod 

ovanför.  

     Barnet sorterade sina skor och mössa/keps, jacka/tröja för att sätta, lägga eller hänga på sitt 

fack. I den första hall som barnet kommer in i, är den där regnkläder och skor/stövlar förvaras. 

Där har varje barn en krok för regnkläder, en stövelhylla för gummistövlar och varsitt skofack 

för skor med bild på barnet. Här används begrepp som ställ skorna nere på din hylla, för det 

yngre barnet är skofacken placerade längst ner. I den inre större hallen har varje barn sitt eget 

fack med bild och namn. Jackan/tröjan hängdes på kroken under hyllan, eller lades på hyllan. 

5.1.6 Problemlösning 

Pedagogen stängde grinden in till hallen och berättade att solen skiner och det är varmt ute, 

varefter frågan ställdes till barnen vad de behöver ha på sig då. Pedagogen satte sig på bänken 

och började klä på ett av de yngsta barnen hatt och benämnde att nu behöver vi ha hatt på 

huvudet och en jacka på. Pedagogen tittade på ett barn och ställde frågan om var mössan är. 

Barnet tittade på pedagogen, varvid pedagogen pekade på barnets hylla och sa titta på hyllan 

att där ligger din mössa. Barnet sträckte upp handen och drog ner mössan från hyllan och 

satte den på huvudet. Och du hittade kepsen! sa pedagogen till ett annat barn. Och du måste 

med ha något på huvudet, sa pedagogen till ett barn och reste sig och gick med barnet till 

barnets hylla och pekade. Där ligger din mössa, då tar vi den och sätter den på huvudet.  

     Pedagogen ställde frågan till barnen vad behöver vi för kläder idag, är det varmt eller kallt 

ute? På barnets fråga vad som var bra att ha på fötterna, blev svaret från pedagogen att det 

beror på vad du har tänkt göra, skall du spela fotboll är det nog bäst med skor. Pedagogen 

frågade barnet Var är ditt namn? Lägg kepsen på din hylla, där pedagogen hela tiden var nära 

barnet, pratade lugnt och vänligt och visade barnet med gester hur skon skulle öppnas.  

     Några av de yngre barnen gavs egen möjlighet till att klä på sig själva. Oftast fanns det en 

närvarande pedagog som kunde hjälpa barnet med påklädning. Några av barnen ville inte ha 

hjälp utan protesterade och ville klä sig själva. Pedagogerna tillät detta och barnet försökte 

ofta ta på sig både strumpor, tröja och skor, som ibland resulterade i att det blev både fel fot, 

strumpor ut och in samt aviga tröjor. Några av barnen klarade att rätta till sina kläder och skor 

själva medan någon gav opp omgående och ville ha hjälp. Följande episod utspelades. 

Barnet har bara en strumpa på sig, pedagogen säger Ska du ha en strumpa till eller ska du 

bara ha en? Nej säger barnet, jag vill ha båda. Pedagog Var har du din andra strumpa då? 

Men titta den ligger därute i den lilla hallen, hur kom den dit?  Barnet löser problemet och 

hämtar strumpan i den lilla hallen, kommer tillbaka och får hjälp med att sätta den på foten. 

Någon behövde också hjälp med att vända tröjan som var in och ut, samt att dra opp sin 

dragkedja. Pedagogen visade och vid ett tillfälle senare kunde barnet själv vända sin tröja rätt. 
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5.2 Matematiska begrepp utifrån kvalitativa intervjuer 

I dataanalysen har framkommit att under intervjuerna har tankar väckts och att pedagogerna 

sett vårt arbete som en väckarklocka i detta med matematik. De intervjuade hade alla klart för 

sig att det används matematik i en på- och avklädningssituation samt att de tänker på hur de 

säger och använder matematiska begrepp vid kommunikationen med barnen. Under våra 

intervjuer har också framkommit att matematik har varit eller är aningen skrämmande och 

svårt. Flera av pedagogerna menade att mer utbildning och mer tips och idéer på vad 

vardagsmatematik innebär skulle kunna lyfta den vardagsmatematik som finns i förskolan. I 

resultatet av intervjuerna framkom det att pedagogerna upplevde sig medvetna om att 

matematiken finns med under hela dagen, och att de försöker använda matematiska begrepp 

som rumsbegrepp-lägesord, jämförelseord, talbegrepp och parbildning, tidsord, sortering och 

problemlösning. Språket ansågs viktigt för barnet och det framkom även vid intervjuerna att 

pedagogen själv var rädd att benämna fel för barnet och att det är viktigt att först tänka till 

innan de matematiska begreppen uttryckts. 

     Bara en av de intervjuade menade att det kändes svårt att veta hur matematik hos yngre 

barn skulle kunna förankras. En av de intervjuade ansåg att den kurs hon gått i matematik 

hade klargjort för hur matematik hos det yngre barnet kunde förankras. En pedagog ansåg att 

när barnet är intresserat och visar intresse ska detta uppmuntras. Pedagogen menade att inga 

barn får pressas till att lära utan det ska ske på barns nivå. Någon gav som svar att de inte 

känner det obekvämt, men att det ibland kan vara stressigt och att tiden inte finns att kunna 

förankra matematik hos de yngre barnen.  

     En av de intervjuade tyckte det var konstigt att barnen skulle lära sig räkna redan på 

förskolan, innan hon via utbildningar förstod att det handlade om den matematik som på 

förskolan kallas vardagsmatematik. Vid intervjuerna menade alla att matematiska begrepp 

används och att det ibland görs omedvetet. Det framkom också att pedagogerna försöker få 

barnet att bli självständigt. Detta kan ske genom att ställa frågor till barnet i stället för att 

berätta vad det ska ha på sig. Vid intervjuerna framkom att pedagogernas egna relationer till 

matematiken var lite trevande i början och att någon av pedagogerna tidigare haft rädsla för 

matematik. Två upplevde sig ha en bra relation, en hade fått hjälp av sin pappa och en fick 

som vuxen upp ögonen för matematiken med hjälp av en lärare. En aspekt som framkom var 

att vara lyhörd för hur barnet tänker och att arbetslaget ger varandra tid när något är på gång.  

5.2.1 Rumsbegrepp – Lägesord – Var? 

En pedagog menade att rumsfattning – lägesord är en naturlig del i barnens lek och att det är 

betydelsefullt att pedagogen benämner det barnet gör, till exempel köra bilen framåt. Flera av 

pedagogerna ansåg också att lägesbeskrivningar är viktiga och att använda matematiska 

begrepp så de blir igenkännande för barnet. Tillgängligheten av barnets kläder ansågs vara 

betydande för rumsbegreppet, för barnet handlar det om att hitta sina kläder och skor. Det 

framkom även att lägesbeskrivningar ofta förekommer och att de är viktiga att klara av för att 

ha som en matematisk grund. Några av pedagogerna tog upp former, och menade att genom 

att ge barnet synonymer får barnet ett rikt ordförråd, exempelvis det är en cirkel och den är 

rund. Det går att använda orden triangel och kvadrat, en fyrkant kan vara en kvadrat eller 

rektangel och en romb* är en cirkel. Det är inte svårare för barnet att förstå att en kvadrat är 

detsamma som en fyrkant. (* Författarnas anmärkning är att en romb inte är en cirkel). En 

pedagog ansåg att det är viktigt att prata om begreppen, exempelvis vänster och höger när du 

tar på skorna. 

5.2.2 Jämförelseord – Hur? 

En pedagog menade att det går att tala med barnet om temperaturen ute, om det är varmt eller 

kallt. Det är inte nödvändigt att ange exakt gradantal, pedagogen kan tillsammans med barnet 

se om det är över eller under det i mitten, nollan. En annan pedagog poängterade att det är 
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viktigt att benämna rätt, säga stor, större, störst. Att använda begrepp och benämna är viktigt, 

som till exempel en lång halsduk eller en kort halsduk. 

5.2.3 Talbegrepp och parbildning 

Pedagogen tänker på vad det är som sägs, t.ex. ett par skor, ett par strumpor, var finns din 

kläder, det handlar om att förtydliga begreppen hela tiden. Även ord som par, två skor, två 

stycken, båda, alla. En pedagog tog upp att om du själv har knappar på tröjan eller koftan och 

barnet visar intresse av dem, kan pedagogen och barnet räkna knapparna tillsammans. Har 

barnet också knappar på exempelvis koftan kan pedagogen fråga barnet om hur många 

knappar det är på koftan. 

     Pedagogerna räknade barnets skor, hur många strumpor som behövdes. En pedagog 

menade att hjälpa barnet att räkna varandra också är ett sätt att benämna matematik. Att göra 

begrepp igenkännande för barnet är viktigt, menade en pedagog. Flera av pedagogerna 

menade att genom att hjälpa barnet räkna sina kompisar, sina skor, ja allt utan att för den skull 

göra för stor affär utav av det, används matematiken i vardagen. Det framkom även att 

pedagogerna ansåg att räkneord som första, andra, en och två, och ett är viktigt att benämna. 

En pedagog menade att det är viktigt att tänka på att inte göra matematiken för stor, det 

handlar ju inte om att räkna som man ofta tror när man hör matematik.  

5.2.4 Tidsord – När? 

Pedagogen menade att det är viktigt att tänka på att benämna begreppen rätt. Att sätta ord på 

det som barnen gör, dels för att berika språket samt att barnet ska få en uppfattning om vad 

som händer runt omkring, för att barn ska få en uppfattning om att dagen består av frukost, 

utevistelse, middag, sovning, väckning, mellanmål, utevistelse och hemgång. 

5.2.5 Sortering 

En pedagog menade att tillgängligheten för barnet att nå sina kläder är av betydelse. Barnets 

hylla och krokar sitter ofta så högt att det yngre barnet inte självt kan nå vilket resultera i att 

barnet inte kan hänga upp sina kläder eller lägga mössan i sitt fack. Pedagogen menade att om 

barnet får bättre tillgänglighet till sin krok och sitt fack kan detta göra att barnet ges möjlighet 

att sortera sina kläder och hänga på rätt krok.  

5.2.6 Problemlösning 

Pedagogen ställde frågor till barnet om vad det behövde ha på sig, i stället för att berätta vad 

barnet skulle ha på sig. Att som pedagog ställa frågan till barnet Vad behöver du ha på dig 

idag? Behöver du ha något mer? Någon av pedagogerna menar att det är viktigt att barnet 

självt får pröva klä sig, men att pedagogen hela tiden finns nära och kan hjälpa till.  På så sätt 

lär sig barnet sina kroppsdelar och var klädesplaggen skall sitta.  
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6. Analys 
Våra frågeställningar var 

 Vilka möjligheter till lärande av matematik finns det i vardagen i en hallsituation med 

på- och avklädning? 

 Om och i så fall hur synliggör pedagoger matematik för barn i en hallsituation? 

6.1 Analys av observationerna 

6.1.1Rumsbegrepp – Lägesord – Var? 

Med hjälp av pedagogen tränar barn att lära sig känna till var saker finns i olika rum på olika 

platser i förskolan. Genom att med jämna mellanrum växla mellan handling och medvetenhet 

lär sig barn ge uttryck åt matematiska aktiviteter (Heiberg Solem & Reikerås, 2004). I vår 

undersökning framgår det att när barn ges möjlighet att självt leta upp sina kläder, skor eller 

stövlar blir detta en del i att förstå rumsbegrepp. Det som framkommit i våra observationer är 

att pedagoger ofta använder lägesord som på, i, under och över vid varje av- och 

påklädningssituation. 

6.1.2 Jämförelseord – Hur? 

I vardagliga situationer, som exempelvis en på- och avklädningssituation, förekommer det 

bland annat jämförelseord. Det är här som pedagogen målmedvetet kan ge orden ett 

begreppsmässigt innehåll (Malmer, 1999, 2002). Jämförelseord som pedagogen använde var 

varmt – kallt, plus – minus, tunn – tjock och litet och stort. Pedagogen berättade att det är 

varmt ute och ställde frågan till barnen vad behöver vi ha på oss? Pedagogen frågade är det 

varmt eller kallt ute? Vid jämförelseorden plus – minus förklarade pedagogen och pekade på 

en stor utomhustermometer termometern pekar uppåt och då är det plus och varmt. När 

termometern visar nedåt är det minus och kallt. Pedagogen svarar barnet ta en tunn kofta. 

Pedagogen visade på den lilla slejfen och den stora slejfen och använde sig av begreppen 

öppna stora slejfen, öppna lilla slejfen med. Detta anser vi vara av betydelse, eftersom det i 

den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö, 98/10) står att strävansmål är att varje barn ska 

utveckla sin förmåga att använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

(Skolverket, 2010).    

6.1.3 Talbegrepp och parbildning 

I vår undersökning kunde vi se att för barn på förskolan handlar detta om att självt kunna para 

ihop och hitta sina strumpor. Detta överensstämmer med två av Gelman och Gallistels fem 

principer som benämns abstraktionsprincipen och ett till ett-principen där barn får förståelse 

för att olika föremål i begränsade mängder kan räknas och hur olika föremål bildar par 

(Sterner och Johansson (2006). 

     Vi kunde i vår undersökning se att pedagogen benämnde att nu tar vi en jacka på.  Ena 

armen i och den andra armen i. Du har fått i den ena handen, var är den andra handen. Vi 

kunde även se att pedagogen benämnde den ena foten och den andra foten samt – ställ skorna 

på hyllan. Pedagogen talade också med barn om antal skor och om hur många strumpor det 

behövdes. Även detta anser vi stämmer överens med två av Gelman och Gallistels fem olika 

principer nämligen principen om räkneordens ordning och Antalsprincipen. Dessa principer 

kan förstås för hur orden måste komma i en bestämd ordning samt hur det sist uttalade 

räkneordet anger antalet föremål i mängden (Sterner & Johansson (2006). 

6.1.4 Tidsord – När? 

Vi relaterar till vår teoretiska bakgrund där vi beskriver hur Heiberg Solem & Reikerås 

(2004), tar upp att redan tidigt märker barn att händelser kommer efter varandra i ett visst 

mönster och som återkommer dag efter dag.  Språkliga begrepp som före och efter, snart och 

om en stund beskriver vilken ordning olika saker sker, dessa ord kan vi kalla tidsord. 
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Eftersom barn inte har så mycket och lång erfarenheter av tid är det svåra begrepp för barnet. 

I ordningsföljd ingår före, efter, först, sist, snart, senare, efteråt, nästa, förra, strax. I relativ tid 

ingår en stund, ett ögonblick, en dag, en natt, ett dygn, en vecka, en månad, ett år, en timme, 

en halvtimme, en kvart (Heiberg Solem & Reikerås, 2004). Tidsord är till, även, nu, då, förr, 

alltid, aldrig, ofta, oftast, i dag, i morgon, snart, nyss, sedan, strax (Malmer, 2002).  

     En dag på förskolan består av flera tidsord som exempelvis nu, då, först, sedan, snart, 

vänta, klar, alltid, idag. Tidsord som de observerade pedagogerna använde sig av var först tar 

vi på den ena skon på foten och sedan tar vi på andra skon på foten. Vänta, nu är alla klara. 

Toaletten först. Måste alltid ha skor på. 

6.1.5 Sortering  

Barn får också möjlighet att sortera och klassificera genom att hänga upp sina kläder, att 

sortera och hänga på rätt krok och rätt fack. Det äldre barnet klarar oftast självt av att hänga 

sina kläder på rätt krok medan det yngre barnet får hjälp. Pedagogen benämnde då vad som 

gjordes. Forsbäck (2006) menar att det inte ges så stora möjligheter för barn på förskolan till 

att sortera. Variationen blir inte så stor utan det blir mestadels möjlighet till att hitta sina 

strumpor, att se likheten och vad som hör ihop. Vidare skriver Forsbäck om när barn sorterar 

så tycks det som om barn sorterar efter färger. Detta utan att barn kan namn på färger men ser 

vad som hör ihop utifrån färg. Barn lär sig även leta efter likheter och skillnader exempelvis 

när det gäller att hitta sina skor eller stövlar. I de vardagssituationer som finns omkring oss 

möts vi ständigt av likheter och skillnader. Detta menar Mason (Forsbäck, 2006) är något som 

utgör en del i matematikens kärna och som senare är särskilt centrala inom området algebra. 

6.1.6 Problemlösning 

I observationerna framkom att flera av barnen klarade att klä sig själva, men även att det 

yngsta barnet självt ville pröva innan de bad om hjälp. Det blev pedagogens uppdrag att 

hjälpa barn jämföra och se hur olika saker står i relation till varandra. För barn är det ett sätt 

att hitta och att förstå kopplingen mellan det som står överst eller underst på hyllorna. Barn 

som själva nådde upp till sin hylla gavs tillfälle till att använda och utöva olika begrepp i 

verkligheten, såsom lägga på hyllan, hänga på kroken. Matematik som finns i en hallsituation 

med på- och avklädning är också problemlösning. Detta var något som sågs vid 

observationerna då barnet självt skulle klä sig, barnet visste hur tröjan skulle vara även om 

den blev avig. Barnet fick hjälp att vända den rätt och utifrån detta kunde barnet ta på sig 

tröjan själv vid nästa tillfälle, alltså lösa problemet. Detta överensstämmer med det som Säljö 

(2000) och Olofsson (2012) skriver om att mycket inom det matematiska handlar om 

problemlösning och att låta barn själva komma till insikt för hur det skall gå tillväga för att 

kunna nå eller hänga upp sina kläder. Olofsson menar att om barn klarar av att lösa sitt 

problem hjälper det barn med att självförtroendet blir starkare (Olofsson, 2012; Säljö, 2000). 

6.2 Analys av de kvalitativa intervjuerna 

Pedagogerna framhöll vid intervjuerna att med ord eller matematiska begrepp som används i 

en på- och avklädningssituation förtydliga orden för barnet. Flera av pedagogerna ansåg också 

att lägesbeskrivningar är viktigt och att använda matematiska begrepp så de blir igenkännande 

för barnet. Flera av pedagogerna menade att hjälpa barnet räkna utan att för den skull göra för 

stor affär utav av det samt att tillgängligheten av barnets kläder är betydande för 

rumsbegreppet och kroppsuppfattningen. Någon pedagog anser att lugn och ro är viktigt, att 

ha god tid på sig för att kunna fokusera på att verkligen använda matematiska termer. Vi 

upplever att det i våra studier framkom att lägesbeskrivningar och matematiska begrepp 

användes av pedagogerna med barnen. Detta anser vi vara bra eftersom det, vilket Doverborg, 

(2006) tar upp, är när vi talar matematiskt barnet får höra och uppleva begrepp som kan 

fängsla situationen och utmana barnets tankar. Alla de intervjuade pedagogerna ansåg att 

matematik är viktigt och framförallt det som kallas vardagsmatematik, men att det behövs mer 

utbildning för att få bort rädslan och som finns inför matematik. Att avdramatisera ordet 
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matematik är viktigt. Alla pedagogerna menade att det behövs mer praktiska tips och idéer för 

hur matematik i förskolan kan lyftas, vilket också framgår i den reviderade läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket 2010). 
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7. Diskussion 
Våra frågeställningar var 

 Vilka möjligheter till lärande av matematik finns det i vardagen i en hallsituation med 

på- och avklädning? 

 Om och i så fall hur synliggör pedagoger matematik för barn i en hallsituation? 

 

7.1 Resultatdiskussion 

I vår rapport har vi undersökt pedagogens sätt att synliggöra matematiska begrepp. Begrepp 

som framkom var rumsbegrepp-lägesord, jämförelseord, talbegrepp och parbildning, tidsord, 

sortering och problemlösning. Språket är viktigt för barnet och detta framkom även vid 

intervjun att pedagogen själv var rädd att benämna fel för barnet och först måste tänka till 

innan hon uttryckte sig. Vi anser också att det är viktigt att vi som pedagogerna uttrycker och 

använder begrepp samt sätter ord på det som sker i en på- och avklädningssituation. Vi 

hänvisar till Vygotskijs teori som betonar språkets stora betydelse för tänkandets och 

medvetandets framväxande och framhåller att språket är ett kommunikationsmedel där 

förhållandet mellan tanke och språk är en levande process. Vygotskij påpekar även hur 

förseningar i den språkliga utvecklingen hindrar barnet från att utveckla det logiska tänkandet 

och även begreppsbildningen. Detta visar språkets stora betydelse för att utveckla 

matematiska tankestrukturer (Malmer, 2002). 

7.1.1Utifrån läroplanens reviderande 

I vår rapport framkom även att läroplanens nyreviderande gjort att matematik har lyfts bland 

pedagogerna. Flera av pedagogerna ansåg att den vardagsmatematik vi använder i förskolan är 

till gagn för barnet i senare skede av matematikinlärning i skolan. Doverborg anser att den 

tradition som förskolan har med matematik är en central förutsättning för barnets matematiska 

lärande. Doverborg skriver också att det lärande som sker bör ske i den lärandes perspektiv, 

alltså barnets (Doverborg, 2010). Vi anser också att pedagogen är ett redskap för barnet för att 

stötta och hjälpa barnet så att den matematik som används i förskolan blir rolig och 

inspirerande samt lockar till lust att lära. Pedagogen har genom den reviderade läroplanen ett 

flertal strävansmål att arbeta efter och dessa skall ligga till grund för att pedagogerna på 

förskolan lyfter vilka möjligheter det finns till att använda just den vardagsmatematik som 

hela tiden finns runt om oss. Även miljön på förskolan är för barnet en viktig del för att kunna 

anamma och på ett enkelt sätt själva använda och lära matematiska begrepp. Några exempel 

som vi ser är att barnet inte ofta når sin hylla eller krok utan behöver hjälp av pedagog eller 

äldre barn. Vi framhåller att mer tillgänglighet när det gäller hänga och lägga sina kläder 

skulle hjälpa barnet, vilket också framkom vid intervjun från någon pedagog. Att synliggöra 

den vardagsmatematik som finns är idag ett viktigt led i det lärande som förekommer i 

förskolan. I den reviderade läroplanen (2010) har matematiken lyfts och förskolan ska sträva 

efter att alla barn utvecklar förståelse för olika matematiska begrepp och olika 

problemlösningar. 

 

7.1.2 Användande av matematiska begrepp 

I vår rapport har också framkommit att matematiska begrepp används bland pedagogerna i 

förskolan. Vi anser dock utifrån de svar som kommit vid intervjuerna att den 

vardagsmatematik som finns runt om oss i vardagen borde lyftas mer och diskuteras. Vår 

förhoppning har varit att intervjuerna skall ha upplevts som positiva för både oss som har 

intervjuat och de som intervjuats. Vi har upplevt att ämnet som det handlat om, nämligen våra 

frågeställningar för hur pedagogen synliggör matematiken i vardagen för de yngre barnen 

hallsituation och vad det finns för matematik i en vardagssituation med på- och avklädning, 
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har varit intressant och berikande för båda parter.  Att som pedagog berika barnet i barnets 

lärande i vardagsmatematiken kan ses som en början till ett matematiskt tänk hos barnet. Att 

pedagogen har ett matematiskt tänkande och lärande kunnighet har definitivt relevans för hur 

omgivningen runt barnets matematiklärande uppstår och kan tillvaratas. Pedagogens uppgift 

är att ta tillvara det som för barnet ses fascinerande för att hjälpa barnet se 

vardagsmatematiken (Doverborg, 2006). Vi menar också att om pedagogen är tillåtande och 

låter barnet komma fram med sina tankar och funderingar för hur saker och ting kan vara, så 

ges barnet utrymme så att både deras självförtroende och deras tillit till egen förmåga växer. 

Genom att använda den vardagsmatematik som finns i en hallsituation vid en på– och 

avklädningssituation ges ett ypperligt tillfälle att visa på, tala begrepp och ge barnet namn på 

olika ord inom det matematiska området. Vardagsmatematik finns runt omkring oss och 

överallt och det är pedagogens uppdrag på förskolan att för barnet påvisa detta. I rapporten 

framkommer att det under en på- och avklädningssituation förekommer många exempel på 

matematiska begrepp. Det undersökta anser vi relevant för förskolläraryrket. 

7.2 Metoddiskussion 

Vi upplever att det vi sett under våra observationer är relevant överensstämmande med vad 

som kan hända och ske under en på- och avklädningssituation. Vår undersökning är stödd på 

observationer och intervjuer. Vi valde att göra observationer där några pedagoger 

informerades i förväg och där några pedagoger informerades genast efter för att se om 

pedagogerna använde fler eller färre matematiska begrepp för att de blivit informerade om det 

som skulle observeras eller om det ändå framkom att matematiska begrepp användes när 

observatören inte informerat om vad som skulle observeras. Vid eftertanke upplever vi att om 

vi förstått innebörden av att informera före eller genast efter observationerna och haft mer tid 

till samsyn, hade det varit mer fördelaktigt med samma slags observationer. Vi upplevde att vi 

borde talats vid om rapportens upplägg bättre. Detta för att genomgående få en samsyn för 

upplägget av observationerna. Det upplevdes tidspressat att genomföra observationerna, 

kanske det även var därför vi inte riktigt fick en samsyn. Fyra av observationerna 

genomfördes med öppenhet och information till rektor och de berörda pedagogerna med 

information om vad som skulle observeras. Vi upplevde även det svårt att hinna med 

beskrivning av observationen (nedtecknandet) samtidigt som att titta och lyssna. Vid 

eftertanke hade det nog underlättat att exempelvis filma samtidigt som nedtecknandet skedde. 

Under observationerna har vi fungerat som både deltagande observatör och som icke 

deltagande. När man är deltagande observatör märkte vi att det inte var lika lätt att föra 

anteckningar. Det är de matematiska begreppen som är resultatet och syftet med vår 

undersökning. Det faktum att många matematiska begrepp har använts utan att pedagogerna 

var informerade innan observationerna upplever vi som en styrka för vår studie.   

     Vid de kvalitativa intervjuerna anser vi oss fått svar på frågorna vi ställt. Frågan om 

pedagogens relation är/var till matematik tolkades ”fel”. Intervjuaren förklarade att det var 

pedagogens upplevelse av matematiken som barn i skolan frågan gällde. Kanske frågan skulle 

ställts om vilken relation till matematik pedagogen hade som barn i skolan. Frågan om 

pedagogen fått någon utbildning i Lpfö 98 upplevdes vid intervjutillfällena som felaktig, 

vilket också påpekades av en av de intervjuade, och ytterligare en av de intervjuade upplevde 

frågan som ”luddig”. Frågan skulle ställts om pedagogen fått någon utbildning i Lpfö 98, 

reviderad 2010. Vi har under intervjun kunnat ställa olika följdfrågor som bidragit till att 

pedagogerna berättat mer om sina tankar angående vardagsmatematik. Ändå anser vi att 

intervjutekniken kunnat förbättras. Att vara mer påläst på frågorna samt att ha god kännedom 

om diktafonens funktioner för att inte detta ska medföra störning vid intervjuerna. Samtidigt 

är det också viktigt att planera och utföra intervjuerna i lugn och ro utan att det drabbade 

verksamheten. Vid intervjutillfällena avtalades tid som var anpassade till att verksamheten 

skulle kunna fortgå utan det skulle störa verksamheten. Detta skedde genom användandet av 

reflektionstider samt egen planering. En av intervjuerna fick ändå skjutas på en vecka vilket 
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gjorde att färdigställandet av intervjuerna fick göras senare än planerat. Att lära sig intervjua 

är svårt och då blir ofta resultatet därefter. Men utifrån detta tycker vi att vi fått fram mycket 

intressant och viktigt i hur man som pedagog tänker om matematik i förskolan. 

 

7.3 Idéer för fortsatt forskning 

I vår studie valde vi att observera pedagogens sätt att synliggöra matematiska begrepp vid en 

på– och avklädningssituation. Våra tankar är att i framtiden skulle forskning kunna ske enbart 

på en småbarnavdelning och då under vintertid. Intressant skulle vara att undersöka om fler 

matematiska begrepp och uttryck används då. Vintertid används mer kläder och andra plagg 

än på vår och sommar. Intresset skulle också kunna stanna vid en förskola för att följa barnet 

upp i skolåldern för att se om matematiska begrepp och matematiska ord blivit en del av den 

matematiska vardag som finns vid en på- och avklädningssituation. 

 

7.4 Frågor och tankar som väcktes under arbetets gång 

Vad händer när en sådan här undersökning görs? Får det några effekter efteråt? Ett 

genomgående svar blev att matematiken lyftes och diskuterades på förskolorna mellan 

pedagogerna. En upplevelse undersökaren fick, var insikten om en önskan att bli observerad i 

arbetet som pedagog på förskolan, vilket inte funnits före denna undersökning. Såväl 

observationerna som intervjuerna har upplevts som ett pedagogiskt medel till att lyfta 

matematiken med olika matematiska begrepp.   

     Rapporten har varit intressant och den har väckt tankar både hos oss själva samt våra 

kollegor för den matematik som finns i vardagen på förskolan.  Det viktigaste syftet med vårt 

examensarbete har varit att i vårt förskolläraryrke erhålla fördjupade kunskaper hur 

pedagogen synliggör matematiska begrepp i en hallsituation. Vår upplevelse är att 

observationerna och intervjuerna har spridit ringar på vattnet. Detta eftersom pedagogerna 

som observerats och intervjuats upplevde det som positivt och intressant, och på ett positivt 

sätt fört den matematiska diskussionen vidare till övriga pedagoger på förskolorna. Tankar 

väcktes vid intervjuerna om att på ett konstruktivt sätt dela med sig av vad som görs i olika 

arbetslag exempelvis vid arbetslagsreflektion och vid lärandesamtal på reflektionstiden 

tillsammans i olika arbetslag. Vi har upplevt att studien gjort att pedagogerna oftare diskuterat 

vardagsmatematik. I vårt arbete har vi sett hur viktigt det är att ofta samtala om den 

vardagsmatematik som finns i förskolan för att synliggöra den på ett sätt som blir enkelt både 

för oss och för barnen. 
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Observationsschema 1 Med ifyllda resultat från observationerna 

Tidpunkt:  

Plats: 

Ålder på barngruppen: 1 – 3 år 

Pedagogens agerande: 

Vad ska jag observera? 

Vilka matematiska begrepp finns i vardagen i en på- och avklädningssituation? 

Hur ska jag registrera observationen? 

Med papper och penna. 

Hur ska jag som observatör förhålla mig? 

Som känd icke deltagande observatör. 

Matematiska begrepp som pedagogen använder tillsammans med barnen: 

Rumsbegrepp – Lägesord – Var? 

Genom grinden 

Ta på oss 

Gå ut  

Ta på hatten på huvudet 

Var är mössan 

Där ligger mössan 

Sätter mössan på 

Jackan hänger på kroken  

Strumporna ligger uppe på hyllan 

Lyfta på foten 

Dra upp tungan 

Öppna skon – sätta i foten – nu trycker vi i foten 

Öppna dörren 

Höger fot i skon – vänster fot i skon 

Stänga skon 

Ute   

 

Jämförelseord – Hur? 

Varmt - Kallt  

Talbegrepp och parbildning 

Ett par skor 

Galonbyxor 

Räkneord 

En jacka 

Ena foten – andra foten 

 

Tidsord – När? 

Nu 

Då  

Först 

Sedan  

Snart 

Vänta 

Alltid 

Klar 
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Observationsschema 2 Med ifyllda resultat från observationerna 

  

Tidpunkt: 

Plats: 

Ålder på barngruppen: 2 – 5 år 

Pedagogens agerande: 

Vad ska jag observera? 

Vilka matematiska begrepp finns i vardagen i en på- och avklädningssituation? 

 

Hur ska jag registrera observationen? 

Med papper och penna. 

Hur ska jag som observatör förhålla mig? 

Som känd icke deltagande observatör. 

 

Matematiska begrepp som pedagogen använder tillsammans med barnen: 

Rumsbegrepp – Lägesord – Var? 

I 

På 

Bredvid 

Uppe 

In 

Ut 

Öppna 

Böja 

Uppåt 

Nedåt 

Höger fot - Vänster fot  

Jämförelseord – Hur? 

Varmt – Kallt 

Plus – Minus 

Tunn – Tjock 

Litet – Stort   

Talbegrepp och parbildning 

Ett par skor 

¼-del 

Ena foten – andra foten 

Två och noll – Tjugo grader 

Tidsord – När? 

Först 

Sedan 

Idag
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Stödordsanteckningar vid observationer 

 

Stödordanteckningar vid observationer där jag observerar matematiska ord och ser på 

samspelet mellan barn och pedagog. Här är endast stödord och delvis meningar i sin helhet 

nedskrivna. 

 

Observation 1 en jacka, en mössa,  

Observation 2 på huvudet över stövlarna, klär på utan att tala med barnet, ont om tid 

Observation 3 på, i, på facket, alla tår i strumpan, armen, andra armen, skorna är jättelånga, 

ta upp den, ställ upp den, lägg i facket, läggtröjan på facket, lyft på benet, ta av skorna först, 

ställ på skofacket, ta bort snor under näsan. 

Observation 4 Ett barn, Nu drar jag igenom det ena benet, hjälp mig med det andra 

Får du på dig västen själv? Har du båda skor? Ser du dina skor? 

Observation 5 Pedagogen talar mest med andra under tiden.  

Observation 6 Sätt dig ner, ställ dig opp, hämta dina skor som står på din hylla längst ner. 

Vilka fina sandaler, ser du hur många tår? 

Observation 7 Vänta på din tur, nu ska vi se vad du har i väskan, hittar du dina stövlar, de 

står i mitten av stövelstället 

Observation 8 Ska du ha strumpor? Fanns det inga, titta på ditt fack, ligger det någon keps 

där? Vem var först i kö? Nu tar vi skorna, ena foten, andra foten, ta på strumpor, var är dina 

strumpor, fel fot, ta den andra, tårna på rätt plats, ställ skorna i facket, lagg kepsen på hyllan, 

tvätta båda händerna. 

Observation 9 Oj vilka långa byxor, här du ett par till, hänger på kroken i hallen, gå ut i 

hallen, ta regnbyxor på, gå till din krok. 

Observation 10 Hämta din tröja på ditt fack, ska du ha en strumpa till eller ska du bara ha en? 

Oj har tröjan blivit opp och ner, ska vi vända på den? Ta båda strumpor. jag hittar dem inte, 

Fanns det inga strumpor alls idag?  Titta på ditt fack 

Barnet letar på facket, under facket och bakom kläderna som hänger under hyllan. 

– jaså du hittar inga alls, då tittar vi i din väska, jamen titta här fanns det ett par stumpor till 

dig. Barnet får hjälp med att sätta på strumpor sedan är det dags för skor. 

Observation 11 Barnet har bara en strumpa på sig, pedagogen – Ska du ha en strumpa till 

eller ska du bara ha en? Nej säger barnet. – Jag vill ha båda, – Var har du din andra strumpa 

då? Men titta den ligger därute i den lilla hallen, hur kom den dit?  Barnet löser problemet och 

hämtar strumpan i den lilla hallen, kommer tillbaka och får hjälp med att sätta den på foten. 

Någon behövde också hjälp med att vända tröjan som var in och ut, samt att dra opp sin 

dragkedja. 

Observation 12 Skorna är nästa för små, har fötterna blivit för stora pedagogen talar mycket 

med barnen medan påklädning sker. 

Observation 13 Har vi mer än lilla xxx här? Ta ditt gosedjur, den ligger på facket, sätt skorna 

på ditt skofack, lång ner, kan du ta av dina skor, Ska xxx hjälpa dig?  Ställer du dem på 

facket? Sätt er i blöjbytarkön 

Observation 14 Pedagog hjälper till med skorna, ställ skorna på facket, du vet där i mitten, 

Ha kepsen kvar på huvudet och lägg den sen i facket, ställ skorna så går du sen till blöjkön 

Observation 15 Har du blöta strumpor? är båda blöta, Ja och båda skor med. Jag hänger din 

tröja under kroken. Vi lägger mössan på facket. 
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Intervjufrågor 

1. Hur många år har du arbetat i förskola? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur länge har du arbetat på denna förskola?   

4. Matematik har i den reviderade läroplanen 2010 lyfts, vilket innebär att pedagoger mer 

kontinuerligt ska jobba med matematik. Ser du i ditt samspel med barnet i en av- och 

påklädningssituation att du gör det? På vilket sätt? eller varför inte? 

5. Många känner sig obekväma när de hör ordet matematik. Hur är/ var din relation till 

matematik?   

6. Har du någon gång känt det obekvämt/svårt när det gäller att kunna förankra matematik hos 

de yngre barnen? På vilket sätt? 

7. Vilka ord/ matematiska begrepp använder du när det gäller matematik i en av- och 

påklädningssituation med de yngre barnen? 

8. Tänker du matematiskt när du hjälper barnen i en av- och påklädningssituation? Ge 

exempel 

9. Har du några tankar/idéer för hur en av- och påklädningssituation kan göras matematisk? 

Beskriv utifrån egna erfarenheter och tankar 

10. Tänker du någon gång i samspelets av- och påklädningssituation att det du säger kan ha 

betydelse för barnets kommande matematiska möten? På vilket sätt? Beskriv hur du tänker 

11. Har du fått någon utbildning i Lpfö 98? 

12. Har du fått någon utbildning med spec. inriktning mot matematik? 

13. Vad skulle du önska att kompetensutvecklingsdagarna skulle innehålla? 

14. Skulle du vilja ha mer utbildning i matematik? 
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Samtyckesblankett och information om Forskningsetiska principer 

Jag (Laila Ekdahl) har under 3 veckor gjort observationer vid barnens av- och påklädning av 

ytterkläder hos de yngre barnen 1-3 år. Observationerna har skett på båda av förskolans 

avdelningar. Det jag har observerat är om det förekommer någon form av matematiska 

begrepp eller talas matematik i samspelet med barnen/barnet. 

Mina observationer har gjorts helt i enlighet med vad yrkesetiska rådet skriver. Att för mig 

som forskande observatör är det av yttersta vikt att jag använder mig av de forskningsetiska 

principer som finns. Det finns fyra huvudkrav att följa: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

Under informationskravet finns allmänna krav för hur jag som observatör ska förhålla mig 

och gå tillväga. Vanligtvis väljer man vid observationer att informera alla deltagande parter 

innan. Men man kan också helt etiskt riktigt välja att inte informera innan för att få 

observationerna så ”vanliga” och vardagliga som möjligt. Jag har själv agerat både som 

deltagande observatör och som icke deltagande, där jag stått bredvid och gjort anteckningar 

av vad som sagts av både pedagog och barn. 

Samtyckeskravet handlar om att ni som deltagande aktörer har rätt att säga nej till att 

medverka i denna rapport som jag ska skriva. Samtycke ska ske från vårdnadshavare där 

barnet är under femton år, och med denna blankett hoppas jag att ni godkänner mina 

observationer och vill låta mig använda det jag sett i mitt kommande examensarbete. Om ni 

inte vill delta eller att era barn ska vara en del av den forskning jag har gjort, önskar jag att ni 

omgående kontaktar mig. 

Med konfidentialitetskravet menas att det inte på något vis i rapporten kommer att kunna 

påvisas vilken förskola som observationerna utförts på, inte heller kommer några namn på 

barn eller pedagoger att nämnas i texten. Fingerade namn kommer istället att användas. Jag 

har enbart sett på samspelet mellan barn och pedagog, och inte på personen som så. Jag 

kommer att återge en del av det sagda och det samspel som varit mellan pedagog och barn. 

Med nyttjandekravet menas att ”uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får 

inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” 

(Forskningsetiska principer 2000). 

Det insamlade materialet kommer enbart att användas i mitt examensarbete men kan i 

framtida examensarbeten öppna upp för ytterligare och ny forskning om hur 

vardagsmatematik sker i samspel mellan barn och pedagog. Examensarbetet skriver jag vid 

Linnéuniversitetet i Växjö och observationerna jag gjort är en del i vad som ingår i 

examensarbetet till förskollärare. 
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Samtyckeblankett 

Ni har i det brev som medföljer denna blankett tagit del och läst att jag under en tid observerat 

barn och pedagog i samspel när det gäller av- och påklädning av ytterkläder för att se om det 

talas eller används matematiska begrepp. Jag har i mitt brev förklarat de forskningsetiska 

principer som jag har att förhålla mig till.  

För att jag ska kunna redovisa observationerna skriftligt och återge samspel om vad som sagts 

mellan barn och pedagog behöver jag därför Ditt/Ert samtycke. 

Examensarbetet sker under handledning av Margareta Carlsson, som tidigare varit 

kursansvarig för pedagogiska kurser i lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet men är just nu 

enbart handledare i examensarbeten. Ni får gärna kontakta Margareta eller mig om du/ni har 

några frågor. Margareta kan nås på följande e-post: margareta.carlsson@lnu.se 

Kontakta mig gärna på telefon XXXXXXXXXXX eller laila.ekdahl@hotmail.com 

Tack på förhand 

Mvh 

 

Laila Ekdahl 

 

 

 

Samtycke för  

 

 

Jag/vi har tagit del av ovanstående och bifogat brev och samtycker till observationer av 

mitt/vårt barn får användas i examensarbetet. 

 

JA (   )                      NEJ  (   ) 
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