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Svensk titel 

Pedagogers och barns samspel kring matematiska begrepp i en förskoleklass 

 

 

Englesk titel 

Interactions between pedagogues and children in regard to mathematical elements in a 

preschool class.  

 

 

 

 

Abstrakt 
Syftet med detta arbete är att undersöka pedagogers och barns samspel i relation med 

matematiska begrepp och ta reda på vilka matematiska begrepp som blir synliga vid 

aktiviteter inomhus i en förskoleklass. 

 

Arbetet är både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. Strukturerade 

observationer och intervjuer används som undersökningsmetoder. Intervjuerna 

kompletterar observationerna för att ta reda på pedagogers syfte med aktiviteterna och 

hur medvetna pedagoger arbetar. Dessutom jämförs observationerna och intervjuerna i 

analysen.  

 

Studien visar att pedagogerna har en stor betydelse i barnens matematiska 

begreppsutveckling. Språket är hjälpmedel för att kunna påverka barnens tankar mot 

utveckling och barnens användning av matematiska begrepp är beroende av hur ofta 

pedagogerna uttrycker sig med hjälp av matematiska begrepp. Resultatet visar att språk 

är en länk mellan matematiska tankar och tillämpningen av dessa tankar. Dessutom 

synliggör den kvalitativa studien att  pedagogerna skapar sociokulturella sammanhang 

genom grupparbete så att barnen påverkas av varandras tankar mot den matematiska 

begreppsutvecklingen.  

 

Pedagogernas arbetssätt åskådliggör att de är medvetna om att lek och aktiviteter stödjer 

barnens matematiska utveckling och att detta skapar förutsättningarna för fantasi och 

kreativitet. Observationerna och resultatet visar att pedagogerna har fokus på variation 

av aktiviteter, upprepning och imitation så att barnen inspireras av varandras 

uttrycksformer och föreställningar. Barnen väljer bygg och konstruktion mest i 

anknytning till Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter. Barnen försöker 

förstå och utveckla matematiska begrepp i relation med varandra. I barnens värld är inte 

ett objekt fristående ifrån andra objekt utan de relaterar olika begrepp till varandra och 

ger mening till en företeelse genom kombination av olika matematiska begrepp. 
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1 Inledning 

Matematik är en grundläggande kunskap som människor behöver ha med sig i livet för 

att beskriva sin omvärld och kommunicera om sin omvärld med varandra (Herrlin, 

Ackesjö & Frank 2012). Sålunda är matematik ett hjälpmedel som människor använder 

för sin förståelseutveckling. Förståelse av matematiska begrepp är grunden av ett 

utvecklande matematiskt tänkande. Därför behöver barn ha bra förutsättningar och 

möjligheter för förståelsen av grundläggande matematiska begrepp.  
 

Pedagoger har en stor roll i en verksamhet för att barnen ska utmanas till utforskning. 

Doverborg (2008) betonar också att pedagogers uppdrag är att lära känna barns värld 

och tolkningar samt fånga deras uppmärksamhet och presentera dem riktiga företeelser. 
Det innebär att barnen får möjligheter att se, experimentera, granska, utrycka sina tankar 

och begripa kontexter. Samtidigt enligt skolverket (2010) bör barnen kunna använda 

matematik i praktiken så att de kan undersöka, urskilja och upptäcka sambandet mellan 

olika matematiska begrepp. Då sker det ett samspel mellan barnen för utbyte av kunskaper 

och erfarenheter samt att barnen får möjligheter att reflektera tillsammans och berätta om 

sina kunskaper och erfarenheter för att komma till lösningar. I  läroplanen (2011) betonas 

vikten av matematiska begrepp för att barnen ska kunna komma på olika lösningar och 

strategier för problemlösningar. Doverborg och Emanuelsson (2008) anger att en 

kompetent pedagog har en viktig roll för hur barnen utmanas till lärandet och hur 

matematiska begrepp blir synliga. Matematiskt lärande sker i samspelet mellan barn och 

lärare samt mellan barnen själva. En pedagog bör vara nyfiken på barns tankar, 

upptäcka deras föreställningar genom en öppen kommunikation och utgå ifrån barnens 

idéer för att kunna utvidga matematisk begreppsförståelse. 

 

En förskoleklass är en frivillig skolform och pedagoger bör kombinera förskolans och 

skolans uppdrag i verksamheten. Dessutom bör barnen förberedas inför skolans 

traditioner och uppdrag (Myndigheten för skolutveckling, 2004). I styrdokumenten 

saknas beskrivningar för hur uppdraget ska verkställas och vad det ska innehålla. 

Herrlin, Ackesjö och Frank (2012) förklarar ”Tänkbara övergripande mål för 

förskoleklassen” i relation med  läroplanerna skolverket (2010).  

 

Med hänsyn till att diskussioner och undersökningar om förskoleklassen som skolform 

pågår, tänkte jag att det blir intressant att undersöka hur pedagoger och barn arbetar med 

matematiska begrepp i en förskoleklass. Eftersom barnen är inomhus stor del av tiden 

under dagen har jag fokus på inomhusverksamheten.  

 

I detta examensarbete visas hur några pedagoger arbetar och samspelar med barnen för 

att ge mening till matematiska begrepp i lustfyllda sammanhang. Samtidigt presenteras 

pedagogernas varierade arbetsmetoder som ger olika möjligheter till barnen. Frågor som 

kommer att belysas är: Hur praktiserar barnen och pedagogerna matematiska begrepp i 

verksamheten? Vilka aktiviteter blir synliga inomhus? Hur samspelar barnen med 

varandra om matematiska begrepp? Vilka matematiska begrepp använder barnen i 

kommunikationen?   
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka pedagogernas och barnens samspel i relation med matematiska 

begrepp och ta reda på vilka matematiska begrepp som blir synliga i aktiviteter.  

 

 

2.1 Frågeställningar 

 Hur blir matematiska begrepp synliga i samspel mellan barnen och pedagogerna 

samt mellan barnen själva? 

 Vilka grundläggande matematiska begrepp blir synliga i olika aktiviteter?  

 

 

2.2 Grundläggande matematiska begrepp 

Med hjälp av Analysschema i matematik (2000) samt Solem och  Reikerås (2004) har 

grundläggande matematiska begrepp avgränsats till taluppfattning, rumsuppfattning, 

former och mönster, sortering och klassificering samt mätning. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden presenteras kunskap och forskning om grundläggande 

matematiska begreppen och hur pedagoger, språk och aktiviteter främjar barns 

begreppsutveckling. 

 

 

3.1 Begreppsutveckling 

Solem & Reikerås (2004) och Olofsson (2012) hävdar att matematik utvecklas genom 

tänkande, språk och handling. Matematiska aktiviteter ger möjlighet till användning av 

matematik genom matematiska begrepp och problemlösning så att barnen tänker och 

uttrycker sig. Förutom detta  påverkas de av  varandras tankar och handlingar.  

 
3.1.1 Taluppfattning 

Barn börjar samla erfarenheter om taluppfattning som ett och två i tidiga åldrar och de 

demonstrerar sin förståelse genom sin kropp, framförallt med fingrarna. Studier visar att 

barn kan räkna genom att bilda par, peka med finger och flytta föremål (Solem & 

Reikerås 2004, Sterner & Johansson 2008). 

 

Att kunna avläsa antal automatiskt med en blick kallas subitizing, vilket beskriver 

förhållandet mellan räkneord och talbild. Barn lär sig subitizing som en helhetsbild före 

delarna som bildar helheten. Subitizing som en omedelbar uppfattning skapas genom, 

syn, hörsel och känsel. Barn utvecklar uppräkningen från att beröra objektet till att 

räkna på avstånd och sedan genom blicken. Detta är en process som barnen erfar under 

olika tidsperioder. Under processen kommer barnen uppleva hörselräkning och 

förflyttningsräkning (Sterner & Johansson 2008, Solem & Reikerås 2004).   

 

Gelman och Gallistel förklarar fem principer för räkneord, uppräkning och 

taluppfattning. Abstraktionsprincipen betyder att man kan räkna objekten i en avgränsad 

och definierad mängd, som till exempel antal barn i en klass. Ett till ett- principen 

handlar om att varje objekt i en mängd kan bilda par med ett föremål i den andra 

mängden, som till exempel att varje barn i klassen får en penna.  Genom parbildningen 

kan barn ha kontroll över lika många, färre och fler utan att de kan räkneorden och 

kvantifiering får mening genom jämförelsen (Sterner & Johansson 2008).  

 

Principen för godtycklig ordning betyder att ordningen inte är viktig i uppräkningen och 

grupperingen inte har betydelse utan att barn bör veta vilka föremål som har räknats och 

vilka föremål som är kvar.  Antalskonstans innebär att föremåls placering inte påverkar 

det totala antalet i en mängd. Dessutom kan man ta bort ett föremål och sedan lägger 

man tillbaka föremålet men det totala antalet är fortfarande konstant (Sterner & 

Johansson 2008).  

 

Principen om räkneordens ordning betyder att varje föremål i en mängd paras ihop med 

ett bestämt räkneord i rätt ordning. Ordningen är grunden för räkning och 

kardinalbegrepp. Antalsprincipen eller kardinalsprincipen betyder att man parar ihop 

föremål med räkneramsan i en bestämd ordning och det sista uttryckta räkneordet anger 

det totala antalet  av föremålen  i mängden (Sterner & Johansson 2008, Solem & 

Reikerås 2004).  

 

Barn förstår sig på talserien när de kan talens ordningsföljd i talserien. Barnen använder 

ordinaltal eller ordningstal när de har förståelse för första, andra, tredje, sist, i mitten 
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och till slut osv. Detta innebär att barnen har insikt för positionsord som beskriver hur 

ett objekt placeras i en rad i kombination med talserien.  Det är lättare för barn som inte 

helt behärskar räkneorden att räkna framåt istället för bakåt. Barn behöver räkna från ett 

för att komma fram till talet som är målet. Lärande av räkneramsor upp till hundra är 

svårt för barnen eftersom den följer fyra olika strukturer. Räkneord kan också användas 

som beteckning som  till exempel nummer på busslinje (Sterner & Johansson 2008, 

Solem & Reikerås 2004).  

     

För att kunna skapa en bra taluppfattning bör man ta hänsyn till några aspekter om 

relationer mellan talen. Ett tal kan grupperas i mindre tal. Exempelvis talet 7 kan 

grupperas i 3 och 4. Att kunna se relationer mellan talen, som att talet 6 är ett mindre än 

talet 7. Dessutom bör man kunna relatera talen till omvärlden, som till exempel 

uttrycker man  talet 5, och visar fem fingrar eller  använder årskurs 5 som en 

beteckning. Barn brukar ha kontroll över en stor mängd genom gruppering som till 

exempel när barn grupperar fruktbitar mellan sig (Sterner & Johansson 2008).  

 

Barn kan använda relationer mellan talen samt Gelmans och Gallistels fem principer i 

addition, subtraktion och strategier för problemlösning. I anknytning till addition kan 

barnen lägga samman grupperna, uppräkna från början, uppräkna från det första talet. 

Vid subtraktion kan barnen ta bort några föremål, lägga till några föremål till den lilla 

gruppen, jämföra de två olika grupperna och para ihop gruppernas föremål med 

varandra och de överblivna föremålen räknas som svar. Addition, subtraktion och 

division är olika former av räknesätt. Division sker när man subtraherar upprepande och 

detta betyder att dra ut en mängd från ett tal flera gånger (Solem & Reikerås 2004,  

Sterner & Johansson 2008).   

 

 
3.1.2 Rumsuppfattning 

Utveckling av rumsuppfattning sker när barnen använder  alla sinnen i sin utforskning. 

Genom en inre rumsuppfattning kan barn avbilda föremål och orientera sig i ett rum för 

att förverkliga föreställningen med de tillgängliga materialen och kan se föremål utifrån 

olika perspektiv för var och hur man kan använda föremålet. Sålunda kan barn använda 

sin kunskap i olika situationer och det innebär att de kan generalisera sina 

erfarenheter(Sterner 2008).  

 

I relation med rumsförståelse finns det centrala begrepp som beskriver olika egenskaper 

som läge, riktning och avstånd, höjd och djup. Genom djupseendet kan barn upptäcka 

tre dimensioner som de vistas i. Barn leker i ett tredimensionellt rum. Därför är det 

viktigt att de blir medvetna om sin tredimensionella kunskap genom ett utvecklat 

djupseende  (Solem & Reikerås 2004, Persson 2008).   

 

Barn leker, utforskar, prövar högt och lågt, upplever tid, avstånd och riktning både 

horisontellt och vertikalt. Barn som har en god rumsuppfattning kan jämföra olika 

geometriska former med varandra, vad skillnaden mellan formerna är, hur formerna är 

uppbyggda. Barnen undersöker också relationer inom formerna som vilka delar består 

formerna av, hur många linjer, punkter, vinklar, ytor och kroppar formerna har. 

Dessutom relaterar barn sina kunskaper om formerna till omvärlden. Samtidigt 

grupperar barn  en mängd av objekt och skapar en minnesbild genom geometriska 

former, mönster, riktning och avstånd för att ha kontroll och komma ihåg större andel 

av objekten. En god rumsuppfattning ger förutsättningar för avancerad förståelse för 

geometriska begrepp. Geometriska former kan vara rektangel, cirkel och triangel samt 
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former som konstrueras med kombination av de nämnda geometriska formerna. När 

barn kan känna igen olika geometriska former oberoende av storlek, läge och riktning 

och barnet kan skilja mellan föremål och bakgrunden har barnet förståelse för konstans. 

Genom en avancerad rumsuppfattning har barn skaffat kännedom om föremåls läge i 

förhållande till varandra och till individen själv och de kan skapa en inre bild som kallas 

abstrakt seende (Sterner 2008).  

 

 
3.1.3 Former och mönster 

Barn undersöker sin omvärld med sina sinnen och de upptäcker egenskaper hos föremål.  

Egenskaperna skildrar skillnader mellan föremålen och hur de kan användas. En av 

föremålens egenskaper eller kvaliteter beskriver föremålens form, till exempel kan  barn  

rulla en cylindrisk kloss för att göra ett hjul och bygga en stapel med klossar som liknar 

kuber. Dessutom möter barn, former som kan förändras, till exempel blir  en klumpdeg 

kakor och en snöboll smälter.  Med hjälp av formen kan barn skilja eller upptäcka 

likheter mellan olika föremål och klassificera formerna. Genom klassificeringen skapar 

barnen struktur och ordning i omvärlden via en analyserande överblick. I praktiken är 

barnen  bekanta med olika klasser som likformig, till exempel små och stora koner. 

Detta innebär att konerna är lika men de har olika storlekar. När ett barn vill ha ett stort 

äpple som sin vän, försöker barnet beskriva kongruenta former, som är lika med samma 

storlekar (Persson 2008, Solem & Reikerås 2004). 

 

Former kan klassificeras i en klass när de karakteriserar några gemensamma 

egenskaper. På en yta kan man rita tvådimensionella slutna former som har bredd och 

längd och de kan kallas geometriska former. Formerna klassificeras efter antal sidor, 

hörn och vinklar. Dessutom är antal sidor lika många som antal hörn i en geometrisk 

och sluten form. Triangel har tre sidor och en likbent triangel har två lika långa sidor. 

En kvadrat kan bildas av två likbenta trianglar med en rät vinkel. En rektangel formas 

av två kvadrater. De nämnda formerna kallas också månghörningar och somliga 

månghörningar kan vara regelbundna där alla sidor är lika långa. Barn kan använda 

grundformerna och av dem skapa olika nya former. Detta innebär att tänkande av 

föreställningen betraktas som en kompetens som ger kognitiv tillgång till matematiska 

objekt. Till exempel har ett barn kunskap om en kvadrat. När barnet möter en kub kan 

barnet relatera sina kunskaper om kvadraten till kuben(Solem & Reikerås 2004, Philos 

2002).  

 

Mönster skapas med grundformer som underlag genom rotering runt sin egen axel eller 

sitt rotationscentrum, förstoring, förminskning, parallellförskjutning eller 

spegelvändning. Mönster är en sekvens som upprepas regelbundet och det finns överallt 

omkring oss och i våra rutiner. Mönster kan vara en kombination av olika geometriska 

avbilder. Avbildningar kan vara kongruenta med grundformen. Formbevarade 

avbildningar går ut på att grundform och bild är lika men de har  olika storlekar. Detta 

innebär att vinklarna är lika men sidorna har ett visst förhållande med varandra. Sålunda 

skapar man struktur via mönster (Solem & Reikerås 2004).  

 

Undersökning av former och mönster skapar en del av grundläggande kunskaper om 

rumsuppfattning. Detta innebär att barn skapar mönster genom att se grundformer i 

relation med varandra och se en sekvens som börjas och slutas och hur sekvensen 

ändras under en period. När barnen kan upptäcka små detaljer i ett mönster har de en 

utvecklande rumsuppfattning (Persson 2008). 
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Barnen får en hållbar förståelse om matematiska begrepp om de får se, uppleva, pröva 

olika begrepp i olika sammanhang. Rönning menar att barnen bör se geometriska 

former i olika storlekar, olika position och med andra figurer så att barnen kan lära sig 

genom jämförelse och barnen bemöter olika begrepp som former och mönster i relation 

med varandra. Detta erbjuder variation av matematiska begrepp och begreppsstimulans 

(Rönning 2006).     

 

 
3.1.4 Sortering och klassificering 

Barn klassificerar och sorterar för att förstå sin omvärld och de upptäcker regler för 

sortering som bidrar till logiskt tänkande. Grundläggande strukturer för sortering kan 

vara antal, jämförelse för särskiljning och urskiljning för att upptäcka likheter, samband 

och skillnader samt bilda par för klassificering. När barn sorterar genom parbildning 

följer de Ett till ett-principen. Barn sorterar så att varje grupp har lika många föremål. 

Sortering ger nödvändiga grundläggande kunskaper för att barn ska få förmåga att 

utveckla sin matematiska begreppsutveckling. Barnen sorterar på olika sätt. Sorteringen 

kan ske på olika nivåer efter olika kriterier, som  till exempel sortering efter två 

egenskaper samtidigt. Sortering kan göras efter komplementmängd och det betyder 

föremål som inte har en bestämd egenskap. Föremål kan sorteras i två mängder, en 

grupp som har en bestämd egenskap och en som inte har egenskapen. Sortering i 

komplementmängd med flera egenskaper innebär att föremål som inte har flera 

egenskaper grupperas i en mängd. För sortering behöver barnen ha ordinal förståelse för 

att kunna ordna objekt efter egenskaper i ordningsföljd. Några ordningsföljdord som 

förklarar placering i en rad kan vara först, sist, i mitten, efteråt, till slut, efter, främst, 

längst bak, framför och bakom. Sortering och kategorisering är grundläggande 

kunskaper för utveckling av matematiska begrepp som tal och rumsuppfattning. Efter 

sorteringen, klassificerar barn sorteringsgrupperna och benämner grupperna. Således 

skapar barn ordning och struktur enligt vissa kriterier. För att klassificera ett objekt 

under gruppen leksak är det nödvändigt att den inte är levande men enbart detta är inte 

tillräckligt. Sålunda kan man ange att barn som sorterar och klassificerar har bra 

kunskap om sin omvärld (Forsbäck 2008, Sterner 2006,  Emanuelsson 2008, Solem & 

Reikerås 2004).   

 

 
3.1.5 Mätning 

Taluppfattning är grunden för mätning. Räkneord kan vara som mätetal och används i 

relation med längd, area, volym, massa och tid. För att kunna mäta bör någon enhet 

användas. Man jämför enheten och ett objekt för att räkna hur många enheter som får 

plats i objektet(Sterner & Johansson 2008,  Solem & Reikerås 2004).  

 

Barn jämför föremål och uppskattar likheter och skillnader i samband med volym, 

längd, yta, vikt och tid. Om barn jämför föremål som inte går att jämföra direkt med 

varandra får barnen behov utav mätinstrument och enheter. För mätandet behöver 

barnen ha en referenspunkt som inte förändras. Jämförelse kan göras i förhållande till ett 

annat föremål, en tröja är lätt jämfört med en jacka och tung i jämfört med en annan 

jacka. Jämförelseorden kan vara kort, kortare, kortast, lång, längre, längst, stor, större, 

störst, liten, mindre, minst, hög, högre, högst, smal, smalare, smalast, vid, vidare, vidast, 

tung, tyngre, tyngst, bred, bredare, bredast. Tid är både ett abstrakt och konkret begrepp 

eftersom tid kan relateras till subjektiva händelser. Avstånd och tid är anknutna med 

varandra eftersom man kan relatera tid och avstånd genom att säga tid i avstånd och 

avstånd i tid.  Man använder begrepp för att ge uttryck åt händelseförloppet som 
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klassificeras genom tidsord. Ordningsföljd beskrivs med ordningsföljdsord som före, 

efter, sist snart, senare, efteråt, nästa, förra och strax. Relativ tid är som en stund, ett 

ögonblick, en dag, en natt, ett dygn, en vecka, en månad, ett år, en timme, en halvtimme 

och en kvart. Absolut tid är som idag, igår, imorgon, i fjol, morgon, middag, kväll, sent, 

tidigt, middag, kväll, samlingsstund, mattid och läggdags. Jämförelseord som är 

förbundna till tid kan vara gammal, äldre, äldst, ung yngre, yngst, snabb, snabbare, 

snabbast, fort, fortare, fortast, sen, senare, senast, tidig, tidigare och tidigast (Björklund 

2009, Solem & Reikerås 2004).        

 

 

3.2 Samspel  och begreppsutveckling 

Malmström, Györki och Sjögren (1991, s. 470) förklarar att samspel betyder  

” samverkan (mellan [….] människor i kontakt med varandra osv.), interaktion”. Enligt 

Nationalencyklopedin (2014) innebär samspel   

 
gemensamt handlande med deltagande av inbördes olika parter särsk. med tanke på 

därvid uppkommen balans e.d.: det invecklade mänskliga ~et; ett ~ mellan form och 

innehåll; ~et i naturen”. (Nationalencyklopedin 2014) 

 

Pedagoger bör skapa möjligheter så att barn tar reda på varandras matematiska lösningar 

och strategier. Det innebär att barn är olika, tänker olika, har olika kompetens och har 

olika lärstilar. Olikheterna är en möjlighet för barnen att lära av varandra en och samma 

kunskap utifrån olika perspektiv. Interaktion mellan barn är nödvändig för utvecklingen. 

Därför är det en fördel att barn lär sig på olika sätt och utvecklas i olika tempo. 

Eftersom utvecklade barn kan få guide-rollen för att bidra till gruppens utveckling 

(Doverborg 2008, Doverborg & Emanuelsson 2008, Emanuelsson & Doverborg 2006).    

 

Solem och Reikerås (2004) betonar också att pedagoger bör utnyttja olika sammanhang 

där matematik blir synlig i barnens interaktion med varandra så att pedagoger inte löser 

problem utan instruerar och uppmuntrar barn med hänsyn till barnens perspektiv. I 

interaktion med barnen är det viktigt att pedagoger använder korrekta begrepp och 

språk. Dessutom bör pedagoger försöka förstå barns mening utan att korrigera barnens 

språk. Barn bör få möjligheten att lära känna omvärlden genom prövning och pedagoger 

utmanar barnen med kännedom om deras kunskaper till en nivå högre (Solem & 

Reikerås 2004).    

 

När pedagoger deltar i barnens värld med respekt för barnen reflekterar de över lärandet 

genom att lyssna på barn och analyserar vad de gör, hur de gör, vad barn kommunicerar 

och resonerar om samt varför barn gör som de gör. Därefter tänker pedagoger hur denne 

kan uppmuntra och stimulera barnen i leken för att utvecklas mot förståelseskapande. 

Sålunda genomför pedagoger sitt uppdrag genom samspel med barnen så att denne 

uppmuntrar barn till lärande och frammanar barns intresse (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2009, Johansson 2011).   

 

Pedagogers uppgift är att synliggöra, och problematisera matematiska begrepp i 

meningsfulla kontexter. Samtidigt vägleder pedagoger barnen genom relevanta frågor 

till lösningen så att barnen upplever glädje. Pedagoger bör lyfta upp matematiska 

begrepp i många olika sammanhang och på olika sätt så att alla barn kan få förståelse 

om matematiska begrepp på sitt sätt. Sålunda är det viktigt att pedagoger tar upp 

problem som har flera svar så att rätt och fel svar inte är betydelsefullt (Clarke & Clarke 

2006, Hemberg & Johansson 2006, Doverborg & Emanuelsson 2008).  
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Ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att sätta ord på barns handlingar så att barn 

utvecklar sin språkliga förmåga och sitt ordförråd. Detta bidrar till att barn kan uttrycka 

sin förståelse och kommunicera med de andra barnen om sin föreställning för att 

tydliggöra handlingarna som medför till reflektion och frågeställningar om barns 

upplevelser och erfarenheter. Detta arbetssätt skapar förutsättningar för att barn 

upplever djupare förståelse för sina erfarenheter (Sterner, 2008).    

 

En bra undervisning bygger på att pedagogerna har kännedom om barns matematiska 

kunskaper och vad de behöver lära sig för att lyckas. En god pedagog utnyttjar spontana 

sammanhang och bygger på barns strategier och lösningar och lyfter upp deras 

kunskaper för att synliggöra mångfalden av strategier som bidrar till en utvecklad 

förståelse (Clarke & Clarke 2006). Det innebär att en pedagog bör arbeta medvetet. 

Sålunda har pedagogen svar på didaktiska frågor som vad, varför och hur angående 

undervisningen. En kunnig pedagog har fokus främst på vad som framhäver att barn har 

lärt sig något (Runesson 2010).  

 

Johansson (2013) förklarar med hänvisning till Vygotskij (1999) att barnen lär sig 

matematiska begrepp genom undervisning om begreppets namn och egenskaper samt 

hur olika begrepp är kopplade till varandra. Enligt Vygotskij ska undervisningen handla 

om framtiden, vad ett barn ska lära sig. Genom en vardaglig matematik får barnen 

kunnande om matematiska begrepp genom att göra aktiviteter för att uppnå en färdighet, 

till exempel kan barnen dela ett äpple mellan fyra barn så att alla barn får lika stora 

äpplebitar. Barnen förstår matematiska begrepp när de har sin uppmärksamhetsfokus på 

begreppet. Det innebär att fokusen ska vara på begreppens kännetecken och 

karakteristiska drag samt relationer mellan matematiska begrepp (Johansson 2013).  

 

För att pedagoger ska kunna förverkliga sitt uppdrag bör de ha grundläggande 

kunskaper om centrala begrepp i matematik. Det innebär att pedagoger skall kunna 

avgränsa kunskapsområdet och fördjupa sig i fokusområdet som lärandets objekt med 

hänsyn till barns kunskaper och sina idéer. Lärande kan förverkligas om ett konstant 

innehåll när urskiljning sker i en mångfald av variationer utifrån ett specifikt perspektiv. 

Till exempel gör barn olika gissningar om vad som finns i en säck, hur mycket säcken 

väger och de gör en jämförelse mellan gissningarna och verkligheten. Denna helhet 

utgör lärandet genom dokumentation och reflektion. Enligt variationsteorin skapas 

förståelse för ett innehåll när man kan urskilja mellan objektets egenskaper och kritiska 

drag samt att lärandet förverkligas genom erfarenheter utifrån ett visst perspektiv. 

Sålunda introducerar perspektivet en dimension av variationer (Doverborg 2010, Sterner 

2004 Runesson 2010) . 

 

Robertson (2010) anser att forskning bör bidra till att pedagoger tillgodogör sig 

vetenskapliga teorier och metoder för verksamhetens utveckling. Stephen (2010) 

förklarar att det är viktigt att pedagoger förstår och följer teoretiska utvecklingar för att 

kunna tillämpa forskningen för praktisk utveckling. Därmed betonar Stephen (2010) 

vikten av pedagogisk förståelse för att förstå barns tankar och stödja barns lärande i 

praktiken med hjälp av teorier. Hon anser att pedagogisk förståelse påverkar praktiken 

och därmed barnens erfarenheter, men om dessa förhållanden förblir oförändrade kan de 

medföra att utvecklingen och adaptionen av de nya tillvägagångssätten förebyggs 

(Stephen 2010). 
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3.3 Lek och begreppsutveckling 

Kommunikation och interaktion i leken är betydelsefulla för barns utveckling. Lekens 

variation bidrar till fantasi och kreativitet som stödjer barns tankar att förstå 

verkligheten och sakförhållanden. Barn utvecklas via sina gemensamma positiva 

upplevelser i leken genom att göra om och upprepa sina upplevelser. Leken är rolig och 

underhållande och detta kan befrämja lärandet. Således utvecklas barn mångsidigt 

genom leken. Fantasi, lek och lärande är en helhet. Det innebär att leken har stor 

betydelse i utvecklingen av fantasi och lärande som medför till kreativitet (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 1995, Johansson & Pramling Samuelsson, 2009, Fauskanger 

2006).  

 

Under aktiviteter i ett socialt sammanhang inspireras barn av varandras uttrycksformer 

som kan vara dialog, gestaltande och efterbildning genom observation och lyssnade. 

Barnen kan tillsammans lösa problem som är i en högre nivå än barnens befintliga 

kunskapsnivå. Det betyder att barnen kan lära sig av varandra i interaktion med 

varandra. Genom variation av aktiviteter, upprepning och imitation får barnen 

möjligheter att utveckla sin insikt och föreställning. Detta innebär att lekprocess, 

skapandeprocess och agerande i omgivningen skapar förutsättningar för 

förståelseutveckling och samling av erfarenheter (Björklund & Elm 2003, Johansson & 

Pramling Samuelsson 2009, Pramling Samuelsson & Sheridan 2006 ).  

 

Barns kognitiva och sinnebildliga tänkande utvecklas under en fortlöpande lek eftersom 

barn är medvetna om målet. Lekens orientering kan ändras sammanhängande av barnen 

och trots det kan leken vara målstyrd (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Ramani 

och Brownell (2014) studerar olika pedagogiska teorier och de betonar vikten av 

samarbete och interaktion mellan barnen och gemensamma mål i leken som förutsätter 

möjligheter för problemlösning och barns kognitiva utveckling.  

 

Vygotskij (1995) förklarar dissociation, som innebär att barn får många intryck och 

barnet sorterar intrycken enligt sin företrädesvärdering och väljer att glömma en del av 

intrycken och bevara de andra intrycken. Vygotskij (1995) anser att dissociation är en 

process som har avgörande betydelse för barns intellektuella och abstrakta tänkande och 

begreppsbildning. Lindqvist (1996) förklarar att Vygotskij (1995) beskriver lekens 

estetiska form som en kombination mellan inre och yttre. Inre kan vara tanke, 

medvetenhet och känsla som håller samman i leken och utvecklas. Yttre kan vara 

kulturen och verkligheten som barn vistas i. Sålunda uttrycker barn sina tankar och 

medvetande genom lekens estetiska former (Vygotskij 1995).  

 

Alan Bishop har förklarat sex huvudsakliga matematikaktiviteter som framställer 

grundläggande delar i matematik och kategoriserar matematik i olika begrepp. Genom 

lokalisering och orientering kan barn skapa en bild, var de befinner sig i relation med 

omgivningen och hur de kan flytta sig mot ett önskat mål. Lokalisering kan handla om 

proportion, position, avstånd och riktning. Barnen synliggör sina kunskaper om form, 

figurer, mönster, symmetri och storlek genom att de uppfattar skillnader och likheter i 

former och hur konsthantverk är uppbyggda. Denna kompetens att kunna urskilja och 

upptäcka egenskaper är grunden för sortering och kategorisering som ger förmåga att 

skapa mönster. Räkning, räkneord, räknestrategier och talsystem möter barnen i olika 

situationer dagligen. Dessutom upptäcker barnen relationer mellan talen genom 

addition, subtraktion och division samt att de löser matematiska problem. Till exempel 

att spela spel där räknestrategier har en viktig roll. Mätning kan relateras till 

jämförelser, måttenheter och mätsystem, längd, area, volym, tid och vikt. Barnen spelar 
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och leker på olika sätt och de använder matematik i leken. Till exempel när de väver 

mäter de tråden och vilken area de har vävt och vilken area som är kvar, hur lång tid det 

tagit att väva arean. Rollekar börjar med en handling, utvecklas i ordningsföljden och 

det finns en logisk förbindelse under utvecklingen. Genom spel utmanas barnen till 

logiskt tänkande för att resonera och dra slutsatser och barnen utvecklar sina kunskaper 

om räkning och taluppfattning. Barnen följer spelets regler, väljer strategier och 

använder statistik i form av gissning, chans och risk. Genom förklaring och 

argumentation uttrycker barn sig, resonerar och drar slutsatser (Solem & Reikerås 2004, 

Olofsson, 2012). 

 

I leken sätter barnen upp regler och de följer och prövar de nya reglerna och ändrar 

reglerna för att förbättra en lek. Detta görs i matematiken också. Leken ger barnen 

möjligheter att öva matematik i praktiken. Spel och lek utvecklar barns matematiska 

begrepp genom att samla erfarenheter om spelets regler, antal, räkning, ordning osv. 

Pedagogen kan använda leken som en metod för att skapa ett sammanhang för lärandet 

och stimulera barns tänkande (Fauskanger 2006, Persson 2008).   

 

 

3.4 Språk och begreppsutveckling 

Enligt Vygotskij (1999) har språk och tänkande olika rötter och de utvecklas i helt olika 

riktningar under en viss tid. Sedan korsar språkets och tänkandets utvecklingslinjer 

varandra vid en viss tidpunkt. Studier visar att den ena utvecklingen inte är grunden 

eller fortsättningen av den andras utveckling. Slutligen ändrar utvecklingen från en 

genetisk och biologisk utveckling till en social utveckling. Det innebär att språket är ett 

verktyg för tänkandets utveckling. Vygotskij hävdar att den språkliga strukturen som 

barn skaffar sig används för att strukturera tänkandet på ett grundläggande sätt och det 

språkliga tänkandet är inte medfödd utan utvecklas i sociokulturella sammanhang 

(Vygotskij 1999).  

 

Solem och Reikerås (2004) anger att parterna i kommunikationen bör förstå varandras 

uttryck så att de kan begripa den bakomliggande meningen. Pedagogen har ansvar att 

anstränga sig för att förstå barnens uttryck och tankar genom att ställa relevanta 

undersökande frågor. Genom förståelsen ger pedagogen möjligheter till barn att 

utveckla ytterligare kunskap som de har. Språk av första ordning handlar om dialog i 

olika sammanhang som barn kan tolka ofördröjligen. Språk av andra ordning förstår 

man inte spontant och det behövs tänketid för att förstå meningen. Förståelse av språk är 

olika hos barnen och pedagogen bör förklara den andra ordningen av språket genom den 

första ordningen av språket och bör aktivt använda både två språken parallellt så att 

barnen får möjligheter till förståelse. Kommunikation har en stor vikt för den 

matematiska utvecklingen eftersom tankarna blir synliga genom språk. Dialog och språk 

är ett stödjande sätt som pedagogen kan använda för att översätta och tydliggöra 

matematiska begrepp. Sålunda samlar barnen tillräckligt många upplevelser om den 

andra ordningen av språk och språket är inte främmande för barnen längre och denna 

förändring underlättar utvecklingen (Solem & Reikerås 2004).   

 

Språket innehåller både ord, uttryck, teckenspråk och tänkande som är sammankopplade 

med varandra. Sålunda utvecklas språk och tänkande i relation med varandra. Barn som 

har tillgång till flera ord kan också förstå mer riktigt och de kan förklara sina tankar, 

idéer och frågor mer precist. Barn använder språk för att förstå sin omvärld och ser 

omvärlden utifrån olika perspektiv. Språkuttryck utvecklas genom att barnen upplever 

en konkret upplevelse så att tolkning, begrepp och utmärkande egenskaper hos ett 
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objekt kompletterar varandra för förståelseskapandet och barnen skapar struktur genom 

språket. Det innebär att språket hjälper barn att förstå begrepp och det inre språket blir 

yttre språk genom kommunikation, argumentation och förklaring (Vygotskij 1999, 

Sterner 2008, Mylesand 2007,Solem & Reikerås 2004, Kronqvist 2003).  
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4 Metod 

Här beskrivs urval och vilka metoder som  användes för datasamlingen med hänsyn till 

etiska ställningstaganden. Under genomförandet av processen beskrivs hur validitet och 

reliabilitet gav värde till datasamlingen.  Dessutom beskrivs hur den samlade datan  

analyserades.   

 

 

4.1 Urval 

Urvalet  består av elever i en förskoleklass i en verksamhet, med allmän pedagogik i en 

västsvensk kommun.  Tjugosju barn som alla är  födda år 2007 ingår i undersökningen. 

Barnen var mellan 6 och 7 år när observationerna genomfördes under maj månad år 

2014. En manlig  lågstadielärare som är 29 år och en kvinnlig förskollärare som är 46 år  

observerades och intervjuades. Jag benämnde dem till pedagog. Verksamheten 

planerades i samråd med en specialpedagog och två andra förskoleklasser med 7 

pedagoger, bestående av tre lågstadielärare, två förskollärare och en fritidspedagog. 

Efter skoltiden var alla  tjugosju barn aktiva i en fritidsverksamhet fram till klockan fyra 

och de två nämnda pedagogerna drev fritidsverksamheten. Fritidsverksamheten var på 

samma lokal som förskoleklassverksamheten. Enligt skolverket (2007) borde 

fritidsverksamheten komplettera skolan och stödja barnen i utvecklingen. Sålunda drev 

pedagogerna  fritidsverksamheten  så att barnen fick möjligheter för  praktisering av  

grundläggande matematiska begrepp. Barnen använde skolmaterial under 

fritidsvistelsen. Jag säkerställde validiteten av studien genom jämförelse mellan 

observationerna, intervjuerna och samtalen mellan barnen. Ett Bekvämlighetsurval hade 

valts för undersökningen. Det innebar att verksamheten, pedagogerna och barnen som 

jag hade fokus på under genomförandet av arbetet var kända för mig ( Bryman 2011). 

Eftersom  pedagoger och barnen  var tillgängliga för mig  blev resultatet aktuellt för 

denna verksamhet som jag undersökte och det gällde inte för andra verksamheter (Patel 

& Davidsson 2010).   

 

 

4.2 Insamling av data 

Enligt Patel och Dadson (2010) är observation en vetenskaplig teknik som måste 

genomföras systematiskt. Dessutom måste observationerna vara systematisk planerade i 

förväg (2010).  Observationsmetoder kan man använda när beteende i en naturlig och 

vardagligt skeende ska dokumenteras. Beteende beskrivs som handlingar, 

konversationer, relationer mellan aktörer, emotionelluttryck och likartat som blir synliga 

i ett sammanhang (2010).  

 

Observationerna dokumenterades med hjälp av olika verktyg: 

 Loggbok 

 Spaltobservation  

 Kamera 

 Diktafon 

 

Ely (1991) anger huvuddimensioner som kan vara aktuella vid observationerna och Ely 

(1991) ger sex tips om hur man observerar och skriver anteckningar. Med hänsyn till 

studiens huvuddimensionerna och tipsen från Ely formulerades frågorna till  

observationsmanualen ( Se Bilaga B ):  

 Vilka aktiviteter blev synliga i förhållande till matematiska begrepp? 
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 Vilka matematiska begrepp uttrycktes?  

 Hur samspelade pedagogerna med barnen? 

 Vem var delaktig i sammanhanget? 

 Vad gjorde aktörerna? 

 Vad sade aktörerna?  

 

Løkken och Søbstad (1995) anger att man bör använda fem sinnen i observationen och 

vara uppmärksam på vad som händer. En kvalitativ observation borde förvekligas 

genom att se miljö och omständigheter, samt  lyssna noggrant och vara nyfiken på 

varför det  hände. En observatör borde kunna känna efter hur barnen upplevde under en 

viss tid (Løkken & Søbstad 1995). Till exempel var ett barn bredvid de andra barnen i 

en aktivitet. Barnet hade en stilla blick och var tyst. Som observatör kunde man känna 

att barnet hade kontakt med sitt inre och tänkte. Samtidigt borde observatören lyssna 

och se noggrant vad som hände innan observationen började och efteråt. Lukten 

signalerade vad som skedde på avdelningen. Olika dagar luktade olika beroende på 

aktiviteten till exempel barnen bakade eller sorterade naturmaterial. I vissa fall var smak 

också en stor vikt och gav mening till observationerna. Samtidigt måste observatören 

visa respekt i formulering av iakttagelserna (Løkken & Søbstad 1995).   

 

Med hjälp av den teoretiska bakgrunden(kapitel 3) och Analysschema (2000) ordnades 

en lista över viktiga matematiska begrepp ( Se Bilaga C) för att notera antal gånger som 

olika begrepp har använts. Efter observationer intervjuades verksamma pedagoger för 

att säkerställa att det fanns korrelation mellan resultatet och pedagogers uppfattning, 

åsikter, beskrivning av arbetssättet och samspel.  

 

 

4.3 Genomförande 

Under observationen hade jag fokus på de nämnda frågorna. Observationerna 

dokumenterades löpande enligt observationsmanualen (Se Bilaga B). I skapandet av 

observationsmanualen hade jag tagit hänsyn till rekommendationerna av Johansson och 

Svedner (2010).  Man måste följa barnens aktiviteter och dokumentera under en 

kontinuerlig tid för att kunna ha en helhetssyn om barns matematiska tänkande. 

Dessutom kunde jag anteckna, ta bilder, filma och spela in kommunikationen under 

observationerna. En diktafon och en videoapparat som placerats osynligt vid olika 

takhörn i rummet kunde spela in ett grupparbete. Efteråt tittade jag och barnen på filmen 

och reflekterade över om vad som har hänt i filmen, vad barnen gjorde och  hur de 

uttryckte, vad pedagoger gjorde och berättade. En del barn som inte hade filmats 

brukade be mig att ta kort av deras skapande. Både i filmen och i korten var fokus på 

processen och slutprodukten. Detta arbetssätt är en vanlig företeelse i verksamheten. 

Direkt efter observationen gjorde jag en sammanställning av observationsfrågorna och 

svaren.   

 

Genom inomhusobservationerna samlade jag relevant information om barns 

matematiska uttryck samt barns interaktion med pedagoger och med varandra. 

Samtidigt samlade jag kunskap om hur pedagoger presenterade och undervisade 

matematiska begrepp; hur de stödde barn i sin matematiska begreppsutveckling. 

Observationerna  genomfördes under en månad i olika sammanhang inomhus.  

 

Intervjuerna inleddes med en introduktion om arbetets syfte och  frågeställningar.  

Sedan ställde jag förbestämda intervjufrågor (Se Bilaga E ) som fullständig gjordes med 

följdfrågor i anknytning till svaren. Varje fråga  presenterade varje del av syftet 
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angående  frågeställningarna. De strukturerade intervjuerna planerades enligt Kvale 

(1997) så att jag tog ett reflekterande förhållningssätt för att söka  kunskap. Varje 

intervju tog mer än en halv timme. 

 

 

4.4 Databearbetning 
Genom analysen av dokumentationen fick jag syn på barnens matematiska uttryck och 

hur barnen samspelade med pedagogerna och med varandra, samt hur pedagogerna 

stimulerade barnens matematiska utveckling. Dessutom reflekterades över 

fotograferingen och filmen så att detaljer blev synliga. Efter observationerna 

kategoriserades matematiska uttryck under olika grundläggande matematiska begrepp 

med hänsyn till strukturen i Analysschema i matematik (2000) ( Se Bilaga C 

Begreppslista) . För analysen av olika matematiska begrepp som till exempel 

rumsuppfattning tar jag hänsyn till några kriterier som till exempel att barnet  

 
visar tilltro till sin förmåga ( visar glädje och intresse), hanterar och löser problem ( 

använder kunskap från rumsuppfattning), använder rumsuppfattning i olika situationer, 

argumenterar för sina tankar  med gester, bild, ord och symboler, förstår ord som längre, 

tung, störst,[…] form, placering, förstoringar, förminskningar. (Analysschema i  

matematik 2000, s. 39)    

 

Barns aktiviteter kategoriserades med hänsyn till Alan Bishops huvudaktiviteter (Se 

Bilaga D Aktivitetslista). Analys av dokumentationen gjordes under rubriken Analys i 

samband med resultat av observationerna. Dessutom skulle jag förstöra observationerna, 

bilder och dokumentationerna när arbetet var godkänt. Förutom detta använde jag  inte 

bilderna i det skriftliga arbetet.   

 

 

4.5 Etiska ställningstagande 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste man följa informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.     

 

Informationskrav: Pedagogerna och barnen  blev informerade om att jag skulle 

observera deras aktiviteter. Dessutom tog jag anteckningar och spelade in samtal mellan 

barnen och tog bilder för examensarbetet. Pedagogerna hade fått mer information om 

genomförandet av examensarbetet.  

 

Samtyckeskrav: Föräldrarna  informerades om undersökningen. Jag informerade om att 

barnens kunskap skulle studeras anonymt genom observation  och dokumentation.   

Informationen skulle bara användas i examensarbetet. Efteråt skulle dokumentationerna  

förstöras. Jag lämnade en samtyckeblankett (Se Bilaga A) till föräldrarna så att de  

kunde ge sin tillåtelse om barnens deltagande i undersökningen.  Jag hade barnens 

samtyckte genom föräldrarna och barnen blev observerade och fotograferades i 

verksamheten. Detta var naturligt för barnen. Därför trodde jag att mitt arbete  inte 

skulle skapa besvär för barnen.      

 

Konfidentialitetskrav: Barnen hade påhittade namn. Barnens åldrar benämndes inte och 

jag använde istället olika adjektiv som äldre och yngre.  Förskolan och skolans namn 

benämndes inte i dokumentationen och arbetet. 

 

Nyttjandekrav: Observationerna och bilder skyddades under arbetets gång. Efteråt när 

arbetet var godkänt förstördes observationerna och bilderna.     
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4.6 Tillförlitlighet och Äkthet 

Validitet och reliabilitet var beroende av varandra till en viss grad. För validiteten borde 

det finnas en hög grad av reliabilitet (Patel & Davidson 2010). Patel och Davidson 

(2010) förklarade att arbetets kvalitet var beroende på graden av säkerheten i 

datasamlingen. Man borde ta hänsyn till några aspekter under observationerna för att 

öka undersökningens kvalitet och informationens säkerhet. Samtidigt måste tankar och 

handlingar följa ett gemensamt spår (Patel & Davidson 2010).   Två viktiga aspekter var 

innehållsvaliditeten och samtidiga validiteten. Innehållsvaliditeten kunde försäkras 

genom litteraturstudier och olika relevanta begrepp. I detta arbete kategoriserades 

matematiska begrepp under olika kriterier med hjälp av Analysschema i matematik 

(2000). Den samtidiga validiteten säkerställdes genom mätning och jämförelse. Jag 

säkerställde validitet av studien genom jämförelse mellan observationerna och samtalen 

mellan barnen samt intervjuer. Tillförlitligheten ökade genom att eliminera faktorer som 

påverkar resultatets ”sanna värde” (Patel & Davidson 2010). Enligt Bryman(2011) 

består tillförlitligheten av fyra delkriterier som gäller för det mesta i kvantitativ 

forskning. Trovärdighet innebär att ta hänsyn till deltagarvalidering eller 

respondentvalidering genom att förmedla resultatet till de som  har varit delaktiga i 

studieprocessen för att forskare och undersökningspersoner ska bli säkra att det finns en  

överenskommelse mellan resultat och uppfattningar om processen. Triangulering 

betyder att man använda flera metoder och datakällor vid studie av både kvantitativa 

och kvalitativa undersökningar för att dubbelkontrollera resultatet. Överförbarhet 

innebär hur man på ett bra och informativt sätt lyckas redogöra det man har gjort så att 

läsaren kan replikera processen och få samma resultat. Genom reliabiliteten beskrivs 

pålitligheten inom kvantitativ forskning och det innebär att man försäkrar sig att det 

finns en fullständig beskrivning av alla faser i studien så att granskare kan bedöma 

processens kvalitet genom redogörelsen. Man kan säkerställa möjligheten att styrka och 

konfirmera resultatet när en forskare agerar objektivt och inte tillåter personliga 

värderingar och pedagogiska inriktningar påverka processen och resultatet. För äkthet 

bör forskare beskriva en rättvis bild om studiepersoners uppfattningar, åsikter och 

handlingar för att deltagare ska kunna använda studien för utvecklingen genom 

ontologisk, pedagogisk, katalytisk och taktisk autenticitet.    

 

Med hänsyn till tillförlitligheten och äktheten var observationer strukturerade och höll 

sig olika tidpunkter, olika sammanhang och i olika platser inomhus. Samtidigt används 

inspelade ljud och bilder som kompletterade observationerna. Datasamlingen störde inte 

barnen eftersom barnen var vana vid detta arbetssätt och observatören var känd för 

barnen. Analysen gjordes med hänsyn till kriterierna i observationen, litteraturen och 

skolverkets styrdokument. I analysen relaterades delar av arbetet till varandra med en 

relevant argumentation som skulle ge en helhets bild och en egen uppfattning.  
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5 Resultat  och Analys 

Här redovisas resultat och analys enligt observationer och intervjuer. Resultatet blir 

indelat i två huvudrubriker enligt frågeställningarna. Första rubriken har fyra 

underrubriker, Pedagogernas arbetssätt, Samspel mellan barnen och pedagogerna, 

Samspel mellan barnen och Hur barnen och pedagogerna uttrycker matmatiska begrepp. 

Den fjärde underrubriken har fem ytterligare underrubriker, Taluppfattning, 

Rumsuppfattning, Former och mönster, Sortering och klassificering och Mätning. Inom 

varje underrubrik redovisas både resultat och analys. I andra huvudubriken framställs 

analysen direkt i samband med resultatredovisningen. 

 

 

5.1 Hur blir matematiska begrepp synliga i samspel mellan barnen och  

pedagogerna samt mellan barnen själva? 

5.1.1Genom pedagogernas arbetssätt 

Pedagogerna ger information i intervjuerna om att de vill kombinera praktiska och 

teoretiska metoder så att barnen förstår olika begrepp genom görandet. Samtidigt får 

barnen möjligheter att bearbeta sina erfarenheter tillsammans via fria lekar. Barnens 

görande och fria lekar blir indirekt styrda genom tillgängliga material och pedagogernas 

delaktighet i leken. Efteråt fångar pedagogerna barnens uppmärksamhet på matematiska 

begrepp genom undervisningar, didaktiska frågor, gruppdiskussioner och övningar. 

Dessutom använder pedagogerna Smartboard och material för att visualisera 

övningarna. Genom visualisering försöker pedagogerna samspela med barnen så att de 

är delaktiga i undervisningen och uttrycker sina tankar. De försöker utgå ifrån barnens 

tankar genom att upptäcka barnens kunskaper till en viss omfattning i den fria leken och 

de bygger vidare på den upptäckta kunskapen och startar undervisningen. Under 

undervisningen försöker pedagogerna att problematisera en planerand kontext så att 

barnen få möjligheter att använda sina erfarenheter och resonera hur problemet kan 

åtgärdas. För problemlösningarna försöker pedagogerna gruppera barn som är i nära och 

olika kunskapsnivåer tillsammans för grupparbetet. Parallellt med praktiska 

tillämpningar gör barnen övningar i samband med undervisning och gruppdiskussioner. 

Information som samlas genom intervjuerna stämmer överens med observationerna som 

redovisas i samspel mellan barnen och pedagogerna (5.1.2), samspel mellan barnen 

(5.1.3) och hur barnen och pedagogerna uttrycker matematiska begrepp (5.1.4).  

 

 

Analys  

Enligt intervjuerna har pedagogerna fokus på mångfalden av arbetssätten så att de kan 

skapa olika möjligheter för att lyfta upp matematiska begrepp på olika sätt och med 

variation utifrån ett perspektiv. Pedagorgerna erbjuder variation som till exempel fria 

lekar, undervisning, gruppdiskussioner och helklassdiskussioner så att barnen får 

förståelse för ett innehåll. I enlighet med variationsteorin ges barnen möjlighet att ta till 

sig erfarenheter utifrån olika perspektiv (Doverborg 2010, Sterner 2004, Runesson 

2010).Genom pedagogernas arbetssätt introduceras matematik på olika sätt och olika 

sammanhang (Emanuelsson & Doverborg 2006,  Clarke & Clarke 2006). 

 

Diskussioner ger möjlighet att barnen upptäcker varandras tankesätt, strategier och 

lösningar och de får influens av varandra. Dessutom får barnen möjligheter att pröva 

sina tankar och lösningar genom fria lekar och praktiska tillämpningar. Enligt Solem 
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och  Reikerås (2004)  har prövning och interaktion mellan barnen en stor betydelse i 

utvecklingen.  

 

Enligt intervjuerna med pedagogerna är de delaktiga i barnens lekar och diskussioner. 

Följaktligen har de lyssnat på barnens förklaringar och argumentation samt att 

pedagogerna har hjälpt barnen med det matematiska språket. Pedagogerna ställer även  

didaktiska frågor angående barnens tankar och görande. Sålunda är pedagogerna 

medvetna om barnens matematiska kunskap. Detta har bidragit till planering av 

undervisningarna för att vägleda barnen till utveckling. Enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2009),  Johansson (2011) och Sterner (2008) bör pedagoger vara med i 

barnens lekar så att de kan upptäcka barnens kunskaper och därmed vägleda barnen i  

utvecklingen genom kommunikation. Dessutom bekräftar observationerna i kommande 

underrubriker att pedagogerna samlar kunskap om barnens erfarenheter genom 

delaktighet och kommunikation i aktiviteterna.   

 

Intervjuerna visar att pedagogerna har fokus på Vygotskijs vetenskapliga teorier och 

metoder angående att undervisningen ska rikta sig mot framtiden och lärande sker 

genom sociokulturella sammanhang. Dessa teorier stödjer pedagogernas arbetssätt och 

verksamheten. Vilket stämmer överens med Robertson (2010) och Stephen (2010),som 

menar att pedagoger bör ha kunskaper om forskningar för att tillämpa teorierna till 

praktiken för utvecklingen.     

 

 
5.1.2 Genom samspel mellan barnen och pedagogerna  

Genom att studera samspelet mellan barnen och pedagogerna, har antal gånger som 

matematiska begrepp uttrycks räknats. Samspelet mellan barnen och pedagogerna  

presenteras genom stapeldiagrammet nedan. Antalet begreppsuttryck som erhållits från 

observationer, visar hur antalet av matematiska begrepp som barn använder ändrar sig i 

anknytning till pedagogers uttrycksfrekvens. De grundläggande matematiska begreppen, 

taluppfattning, rumsuppfattning, former och mönster, sortering och klassificering och 

mätning innehåller olika begrepp som har definierats i  en begreppslista ( Se Bilaga C ).  

 

Figur  1: Antalet begreppsutryck 

 
 

Stapeldiagrammet visar antal gånger som pedagogerna och barnen uttrycker 

grundläggande matematiska begrepp samt skillnaden mellan antal gånger som de har 

uttryckt olika begrepp. Skillnaderna blir synliga när man jämför staplarna parvis en blå 

och en röd som representerar pedagoger respektive barn. Dessutom kan man jämföra 

hur många gånger pedagogerna uttrycker olika matematisk begrepp.  
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Exempelvis uttrycker pedagogerna olika begrepp inom Taluppfattning 500 gånger och 

barnen uttrycker 460 gånger. Barnen uttrycker talbegrepp 40 gånger färre än 

pedagogerna. 

 

 

Analys  

Skillnaderna mellan antal gånger som pedagogerna och barnen uttrycker matematiska 

begrepp ökar när pedagogerna uttrycker sig färre gånger jämfört med den föregående 

stapeln. Detta innebär att antal gånger som pedagogerna uttrycker sig matematiskt   

färre gånger medför att skillnaden mellan de blåa och röda staplarna ökar.  Dessutom 

visar diagrammet pedagogernas fokusområde, de har mest fokus på taluppfattning och 

minst på sortering och klassificering eftersom de uttrycker sig mest om taluppfattning 

och minst om sortering och klassificering. Däremot påstår pedagogerna  i intervjuerna 

att de har  mer fokus på former, mönster, sortering och kategorisering som 

grundläggande matematiska begrepp, eftersom rumsuppfattning, mätning och 

taluppfattning uttrycks inom de fokuserade matematiska begreppen. Samtidigt anger 

Solem och Reikerås (2004) att barnen möter  taluppfattning överallt i olika former. 

Sålunda använder pedagogerna och barnen flest begrepp inom taluppfattning i sina 

samspel. Dessutom anger Sterner och  Johansson (2008) att taluppfattning är grunden 

för mätning och jämförelse. Jämförelsen genom att se skillnader och likheter är grunden 

för utveckling av matematiska begrepp och barnen är intresserade av jämförelsen från 

tidiga åldrar. Således utvecklas taluppfattning först och mest hos barnen så att Solem 

och Reikerås (2004) påstår att barn börjar samla erfarenheter om taluppfattning som ett 

och två i tidiga åldrar och de demonstrerar sin förståelse genom sin kropp, framförallt 

med fingrarna.  

 

Pedagogerna uttrycker mätningsbegrepp färre gånger jämfört med talbegrepp och detta 

följer barnen genom att de använder dessa begrepp mindre i jämförelse med 

pedagogerna. Enligt Hemberg och Johansson (2006) bör pedagogen lyfta upp 

matematiska begrepp aktivt i olika sammanhang och på olika sätt så att barnen får 

förståelse om matematiska begrepp på sitt sätt. 

  

Då pedagogerna yttrar matematiska begrepp i en mindre grad kan en ökad skillnad 

mellan antal gånger pedagogerna yttrar begreppen i jämförelse med barnen observeras. 

Denna skillnad är minst i områden som omfattar taluppfattning och störst i områden 

som omfattar sortering och klassificering. Skillnaden mellan två staplar barn och 

pedagog ökar proportionellt när pedagoger använder mindre antal gånger matematiska 

begrepp. Detta kan tolkas som att pedagogerna har influens på barnens dissociation. 

Vilket innebär att pedagogerna kan hjälpa barnen till utvecklingen av språk av första 

ordningen från språk av andra ordningen. Sålunda lyckas barnen förstå matematiska 

begrepp genom språk och tänkande när pedagogerna använder aktivt rätt begrepp i rätt 

sammanhang genom dialog, förklaring och argumentation. Vygotskij (1999) betonar 

vikten av dissociation i barnens utveckling. Sterner (2008), Mylesand (2007), Solem 

och Reikerås (2004) och Kronqvist (2003) beskriver även vikten av pedagogers 

språkliga stöd  till barnens matematiska utveckling.  

  

     
5.1.3 Genom samspel mellan barnen 

Barnens samspel blir synligt när de spelar Mastermind som kan spelas genom två lag. 

Ett lag gör ett mönster av fyra färger i en rad. Det andra laget bör gissa 
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färgkombinationen genom 12 försök med hjälp av åtta färger. Observationer av barnens 

samspel när de spelar Mastermind har illustrerats genom stapeldiagram som visar antal 

gånger barnen misstolkat färgkombinationer ( Se Bilaga I ).  

 

Figur 2: Samspel mellan barnen – Misstolkning 

 
 

Misstolkningen har skett då lag Ett jämför sin kombination av färger med 

färgkombinationen som lag Två gissar, samt när det andra laget jämför sina tidigare 

gissningar med varandra för att ta beslut för det kommande förslaget. Barnen misstolkar 

flest antal gånger när ett barn spelar mot ett barn och minst antal gånger när laget består 

av flera barn.  En del av observationerna:  Två lag som består av en medlem spelar 

Mastermind. William blundar och Henry gör ett mönster som ska vara gömt. Mönstret 

har färgordningen, röd, gul, grön, blå. William är lag 2 och han gör sitt första försök: 

– William: Gul, blå, orange, vit 

Henry bör titta hur försöket stämmer med mönstret. Han är tveksam att bestämma vilka 

färger som har placerats rätt och vilka som har placerats fel.  

– Henry 1: En färg är rätt. 

– William 2: Är den på rätt  plats. 

– Henry 1: Nej 

– William 2 : Gul, orange, blå, vit 

– Henry 1: ingen är rätt 

– William 2: Ok, blå, vit, gul, orange 

– Henry 1: En färg är rätt 

– William 2: Grön, vit, gul, orange 

– Henry 1: En färg är rätt och platsen är rätt 

…… 

Sedan får de hjälp och antal medlemmar i laget blir två. Lag 2 är William och Axel. De 

diskuterar med varandra att en färg är rätt. Då är  det tre färgfel. Vi ändrar färgerna.   

– Lag 2:  Röd, grön, blå, orange 

Henry och Vilma är lag 1 och de börjar tala om färger och placeringen. De går igenom 

färgerna i ordning från vänster till höger. Är deras första färg röd? Ja 

Lag 1  fortsätter att gå igenom den andra platsen. Är deras andra grön? Nej 

Lag 1 samtalar om den tredje färgen. Är den tredje gul? Nej  

Lag 1 diskuterar om den fjärde färgen: Är den blå? Nej  

– Lag 1: En rätt färg och rätt plats 

Lag 2 samtalar och Vilma säger att röd eller grön är rätt färg. William frågar: hur vet du 

deet?  

 

Stapeldiagrammet nedan ( Se Bilaga H  ) visar antal försök som lag Två gör för att 

lyckas gissa färgkombinationen. Max antal försök är tolv gånger. Lag Ett har använt 
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max antal försök och några gånger har de inte lyckats gissa den rätta 

färgkombinationen.  

  

Figur 3: Samspel mellan barnen – Antal försök 

 
 

 
Analys  

Stapeldiagrammet misstolkning, Figur 2 ( Se Bilaga I ) visar att antal misstolkningar 

minskas när antal medlemmar i gruppen ökar. Detta innebär att antal misstolkningar har 

ett motsatts förhållande till antal medlemmar i laget. Vilket kan tolkas som att 

diskussion, argumentation och förklaringar påverkar antal misstolkningar. När laget 

består av ett barn finns det inte möjligheter för diskussion och samarbete. Sålunda har 

barnet svårt att upptäcka flera synvinklar och konsekvenser. Däremot kan lagen se olika 

lösningar och åtgärder genom en gruppdiskussion. Detta innebär att barnen lär av 

varandra och de påverkar varandras tankesätt mot utveckling vilket stämmer överens 

med  Doverberg (2008) samt  Doverberg och  Emanuelsson (2008) som förklarar att 

barns interaktion bidrar till utveckling.  

 

I samband med antal försök, Figur 3 ( Se Bilaga H ) syns det tydligt att när ett barn 

spelar mot ett barn ökar antal försök och i vissa fall har barnet inte lyckats gissa den 

rätta färgkombinationen. Däremot har antal försök minskat när laget består av två barn. 

De har även lyckats gissa den rätta färgkombinationen. Då laget består av tre eller fyra 

medlemmar har antal försök minskat i jämförelse med de föregående lagen och de har 

även gissat rätt. Sålunda kan man betona att antal medlemmar har stor betydelse för hur 

spelet utvecklas. Samtidigt påverkas inte spelets utveckling efter ett visst antal 

medlemmar. I detta fall har tre medlemmar i laget maximal påverkan i resultatet. Efteråt 

har antal medlemmar inte influens i utvecklingen. Samtidigt har kombination av 

medlemmarna stor betydelse i hur utvecklingen formas så att Emanuelsson och 

Doverborg (2008) betonar att barnen lär sig på olika sätt och i olika tempo. Sålunda är 

barnens samspel viktig för gruppens utveckling.  

 

 
5.1.4 Hur uttrycker barnen och pedagogerna matematiska begrepp? 

Här beskrivs observationer som kompletterar de  analyserade diagrammen vilket visar 

hur pedagogerna och barnen samspelar med varandra för att ge mening till de 

grundläggande matematiska begreppen. Denna underrubrik är indelad i fem ytterligare 

underrubriker enligt de beskrivna matematiska områdena Analysschema i matematik 

(2000) samt Solem och  Reikerås (2004).  
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5.1.4.1 Matematiska begrepp inom Taluppfattning 

Barnen säger ord som börjar med F och pedagogen skriver på tavlan. När alla barn har 

sagt sina ord räknar barnen och pedagogen tillsammans antalet ord. Barnen räknar högt 

och pedagogen suddar bort ett ord i taget. Samtidigt stödjer pedagogen barnen med 20, 

30, 40, 50, 60 osv. En del barn säger 20 10 istället för 30.  De räknar fram till 141 ord.   

 

På morgonsamlingen räknar Elin antal pojkar genom att peka från avstånd på varje barn. 

Sedan ställer hon upp tretton gula nallar och säger tretton.   

– Pedagogen: Vi har femton pojkar när alla pojkar är här. Hur många 

pojkar saknar vi idag? 

– Elin räknar nallarna och säger: Tretton pojkar är här. Sedan ställer 

hon upp en röd nalle och säger samtidigt fjorton. Hon ställer upp en 

annan röd nalle och säger femton.   

– Elin: Två pojkar är inte här. 

Elin räknar flickorna på samma sätt. 

– Pedagog: Tjugosju barn är här när alla barn har kommit till skolan. 

(Pedagogen visar samtidigt sju fingrar). Idag är två barn inte här. 

(Samtidigt tar hon hon ner två fingrar och en hand).   Hur många barn 

är här idag? 

– Elin tittar på fingrarna och tänker högt, fem och,  tjugo, 

– Elin: Tjugofem barn är här idag.  

 

Vid ett annat tillfälle har pedagogen delat ut några godisbitar så att Niklas har två, Naya 

har fyra och Nicolas har sex godisbitar. Samuel säger att Niklas har lite godis, Naya har 

mer och Nikolas har mest av alla. 

– Pedagog: Vad menar du när du säger att Nikolas har flest av alla? 

– Samuel: Nikolas har mer godis än Niklas och Naya. 

– Pedagog: Hur många fler har Nikolas än Niklas? 

– Samuel: Fyra 

– Pedagog: Hur har du räknat? 

– Samuel pekar på godisar och räknar en, två, Niklas och han lägger 

undan de två godisbitarna. Sedan räknar han resten och säger att Naya 

har fyra. 

– Pedagog: Hur kan vi dela godisar så att alla tre får lika många 

godisbitar? 

– Samuel: Nikolas har mer av alla. Han kan ge några till Niklas. 

– Pedagog: Hur många fler har Nikolas? 

– Samuel: Nikolas kan ge en godisbit till Niklas. Då blir det tre och en 

till blir det fyra. Alla har lika många. 

– Pedagog: Hur många bitar kan du få av kompisarna så att ni alla fyra 

har lika många. 

– Samuel: Jag kan få en från var. (Då räknar han antalet.) Vi har tre 

stycken var. 

– Pedagog: Hur många godisbitar har ni tillsammans?  

– Naya: vi har tre var och vi är fyra. 

Nicolas: Tre har Naya och tre har jag. Då blir det sex.  

Niklas: sju, åtta, nio (Han pekar på sina godisar). 

Naya: Tio, elva, tolv, (hon pekar på Samuels godis), det blir tolv.   

  

Barnen blundar och räknar ljud som hörs och bestämmer sig för hur många knappar till 

pedagogen ska lägga i burken så att det blir sex knappar.    



  
 

22 

 – Pedagog: Hur många ljud hörde du? 

 – Elin: Ok, det var fem ljud.( Hon räknade varje ljud högt och rörde 

sina fingrar.) 

 – Pedagog: Hur många knappar ska jag lägga till i burken så att det 

blir sex knappar? 

 – Elin: en knapp ( Hon sade fem, sex högt.) 

Pedagogen lägger knapparna på mattan och ber Elin att räkna dem. 

Elin pekar på varje knapp och räknar. 

 

Barn delas parvis och sätter sig bakom varandra för att leka Bulleri, bulleri, bock. 

William sitter bakom Elin medan han trycker med sina fingertoppar på Elins rygg.  

– William: Bulleri, bulleri, bock. Hur många horn står upp? 

– Elin gissar: Tre 

 

Pedagogen räknar sex knappar tillsammans med barnen. Ett barn blundar och 

pedagogen gömmer några knappar under en hand och resten är i den andra handen.   

– Pedagog: Hur många knappar har jag i handen? 

– Elin: Fyra (Hon pekar på varje knapp.) 

– Pedagog: Hur många av sex knappar är gömda i den andra handen? 

– Elin: Två ( Hon använder fingrarna och räknar en, två, tre och fyra 

fingrar på en hand. Sedan  fortsätter hon fem och sex med fingrarna på 

den andra handen.)  

 

På elevens val har tre förskoleklasser röstat på sex olika aktiviteter. Barnen har räknat 

antal röster för varje aktivitet och de har jämfört olika antal röster för att ordna en lista 

över aktiviteter från flest antal röster till minst antal röster. Sålunda väljer de tre 

aktiviteter som har ordinaltal från första till tredje.  Nio barn av varje klass blir 

tillsammans en grupp som namnges grupp ett, två och tre. Dessutom får varje barn i 

gruppen ett räkneord som beteckning från ett till och med tjugosju. 

 

 
Analys  

Pedagogen och barnen har fokus på första som ordinaltal och varje barn tänker på det 

första ljudet och säger ett ord. Medan barnen räknar antal ord följer de principen om 

räkneordens ordning och pedagogen hjälper dem med talsystemet. Samtidigt har de 

parat ihop varje ord med ett tal. Parbildningen vilket överensstämmer med Ett till ett 

principen. Dessutom är barnen medvetna om abstraktionsprincipen, alltså har barnen 

uppräknat alla uppskrivna ord på tavlan. Dessutom har pedagogen suddat bort orden i 

olika ordning men barnen har kontroll över att alla ord uppräknas vilket visar barnens 

förståelse av principen för godtycklig ordning. Barnen har använt sig av  

kardinalsprincipen så att det sista uttryckta talet anger totala antal ord. Analysen av 

första ljudet visar Gelmans och Gallistels principer som  Sterner och Johansson (2008) 

förklarar. Dessutom anger Solem och  Reikerås (2004) att när barn förstår talens 

ordningsföljd i talserien kan de använda ordinaltal. Eftersom barnen använder ordinaltal 

betyder det att barnen har insikt för positionsord.  

 

På morgonsamlingen räknar Elin antal barn på avstånd och hon har kontroll över 

uppräkningen med hjälp av föremål. Samtidigt uppräknar hon från början angående 

pedagogens fråga om antal pojkars närvaro. Pedagogen hjälper Elin med fingrarna hur 

hon ska subtrahera sju minus fem. Elin tog bort två fingrar och hon uppräknar fem 

kvarstående fingrar. Efteråt lägger hon samman tjugo till fem och säger tjugofem barn.  
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I detta exempel använder barnet olika strategier för uppräkning samt problemlösning. 

Sterner och Johansson (2008) samt Solem och Reikerås (2004) anger om att barn kan 

använda relationer mellan talen samt Gelmans och Gallistels fem principer i addition, 

subtraktion och strategier för problemlösning. Elin har åskådliggjort sin förståelse om 

relationer mellan talen och användning av räknesätten i problemlösningen.   

 

Samuel har jämfört antal godisbitar och han påstår att Nikolas har flest antal. Genom 

denna jämförelse visar Samuel sin förståelse om sorteringens grundläggande element 

och relationer mellan talen så att ett tal kan vara mindre än ett annat tal. Dessutom  

grupperar Samuel sex godisbitar till två och fyra. Hans handlingar visar att han är 

medveten om att  antal godisbitar i mängden är konstant även om han grupperar 

godisbitarna. Pedagogen ställer frågor som till exempel hur många fler och hur har du 

räknat för att synliggöra Samuels tankar. Kommunikationen visar att barnen upplevt 

förståelsen om division genom att Samuel tar en godisbit av Nikolas och han lägger 

godisbiten till mängden som tillhör Niklas. Sedan uppräknar Samuel godisbitarna så att 

alla tre barn har lika många antal. Dessa visar att Samuel har gjort division med hjälp av 

subtraktion och addition. De aritmetiska räknesätten har grundat på sorteringen enligt 

kriteriet lika många antal godisbitar. Enligt  Sterner (2006)och  Forsbäck (2008)  kan 

grundläggande strukturer för sortering  vara antal och  jämförelse för att upptäcka 

samband och skillnader samt bilda par för klassificering.  

 

Samuel försöker förklara sina tankar genom språk och handlingar, dessa är 

sammankopplade så att han kan förmedla sin tolkning om situationen. Alltså anstränger 

han sig för att tydliggöra sitt inre språk med hjälp av yttre språk genom förklaring och 

argumentation. Samtidigt försöker pedagogen kommunicera med honom genom att 

använda olika begrepp som till exempel antal, flest, fler och lika många. Detta innebär 

att pedagogen försöker använda aktivt rätt begrepp vid rätt sammanhang för att vägleda 

gruppens matematiska utveckling. Vygotskij (1999), Sterner (2008), Mylesand (2007),  

Solem och Reikerås (2004) samt  Kronqvist (2003) betonar vikten av en aktiv pedagog 

så att det inre förklaras med ord. 

 

Elin har erfarit addition genom att lyssna och räkna. På ett annat tillfälle leker Elin 

Bullei, bulleri, bock och hon räknar det som hon känner. Detta innebär att Elin erfar 

räknesättet och uppräkningen genom hörsel, känslor och logiskt tänkande. Elin räknar 

de synliga knapparna med hjälp av räkneramsan. Sedan använder hon uppräkning från 

det första talet för att kunna räkna antal knappar som ska läggas till så att de blir 

sammanlagt sex knappar. Hon har visat sin taluppfattning med fingrarna. Sålunda svarar 

Elin två med hjälp av subitizing och två fingrar som talbild samt antalskonstans så att 

knapparnas placering inte har betydelse i uppräkningen.  Solem och  Reikerås (2004)  

förklarar att barn kan räkna på olika sätt genom att bilda par, peka med finger, flytta 

föremål och subitizing. Sterner och Johansson (2008) beskriver olika strategier för 

räknesättet och till och med uppräkning från det första talet.     

 

På elevens val upplever barnen taluppfattningen som till exempel beteckning. De är 

medvetna om gruppens beteckningsnummer och antal barn i gruppen. Dessutom har 

varje barn ett beteckningsnummer och detta visar att barnen kan utan hjälp säga 

räkneramsan fram till tjugosju. I samband med jämförelsen av antal röster har barnen 

sett skillnaderna mellan olika tal. Detta innebär att barnen har upptäckt relationer mellan 

talen. Sålunda har de använt ordinaltalen första och andra och tredje för val av 

aktiviteterna. Detta visar att barnen har kännedom om positionsord. Sterner och  
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Johansson (2008) samt Solem och  Reikerås (2004) förklarar beteckningsnummer, 

räkneramsan, ordinaltal och positionsord som står i den teoretisk bakgrunden.  

 

Resultatet visar att barnen kan räkna framåt och de börjar från ett för att bestämma antal 

objekt i en mängd. Enligt Sterner och  Johansson (2008) samt Solem och  Reikerås 

(2004) innebär detta att de har svårt att räkna bakåt och flera åt gången.   

 

 
5.1.4.2 Rumsuppfattning 

Barnen spelar Plockepinn och studerar pinnarnas position i relation med varandra. 

Några barn observerar de som spelar och ger råd och kommentarer som till exempel ta 

först de pinnarna som är överst och sedan de som är bredvid, tryck ner pinnen på en 

ände.  Då lyfts pinnen upp på den andra änden. Hur många pinnar har du? Den första 

pinnen som rörs tar man annars blir det inte roligt. Kanske tar man ingen pinne på sin 

tur.   

 

Alfons, Naya och Nova bygger med ploppar på en hålplatta. De bestämmer sig för att 

bygga en Ipad. Då bygger de en rektangelram med två knappar, en liten och en stor, på 

mitten om de korta sidorna. Sedan ska Ipaden visa ett spel. De bestämmer sig för att 

man ska kunna göra olika mönster med fyra olika färger. Ipaden har två skärmar en på 

framsidan och en på baksidan.  Framsidan visar en större bild av mönstret än baksidan.  

 

Barnen gör pärlplattor i samarbete med varandra. Peter frågar Morris om hur han kan 

göra en dödskalle. Morris förklarar och räknar antal pärlor i varje rad och lägger lika 

antal pärlor på pärlplattan för varje rad. Han säger att man ska börja längst ner och på 

mitten av pärlplattan så att dödskallen får plats på plattan. Axel säger att det är lättare att 

göra ramen runt om dödskallen och fylla snabbt inuti ramen. Då behöver man inte räkna 

varje rad. Peter frågar hur han kan göra ramen. Axel förklarar att man ska sätta den 

första och den sista pärlan på varje rad. När du har gjort så på alla rader har du ramen 

för dödskallen. Peter frågar om hur han bör göra ögon och näsan. Alex beskriver att 

Peter bör räkna hur många rader han går upp för att komma på samma rad som ögonen. 

Sedan räknar han hur många kolumner han bör komma från sidan för att raden och 

kolumnen ska peka på en pärla. Peter säger till honom att visa hur man gör.  

 

 
Analys av rumsuppfattning 

Genom spelet Plockepinn visar barnen sina erfarenheter om placering, position och hur 

föremålen ligger i relation med varandra. Samtidigt kommunicerar barnen med hjälp av 

olika begrepp som till exempel ner, bredvid och överst. Alltså har barnen studerat 

pinnarna utifrån ett vertikalt perspektiv för att vidta en åtgärd för spelets utveckling.   

Medan åtgärden praktiseras och pinnen lyfts upp sker händelsen horisontellt. Detta 

innebär att barnen visar rumsuppfattning både utifrån vertikalt och horisontellt 

perspektiv. Dessutom visar barnen sin taluppfattning angående antal pinnar och 

ordinaltal om de får ta den första pinnen som rör sig. Enligt Sterner (2008) har barnen 

djupseende och de använder olika sinnen som syn, hörsel, känsel för att visa sin 

rumsuppfattning och vara delaktiga i spelet.  

 

När barnen bygger en Ipad har de förverkligat sin minnesbild med hänsyn till area, 

omkrets, form och avstånd.  Samtidigt har de visat sina erfarenheter om rektangelns 

sidor, punkter och vinklar och de har placerat en stor och en liten cirkel som en knapp 

på sidorna mittemot varandra. På så sätt skiljer barnen mellan olika former oberoende 
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av storlek och barnen har använt olika former för att bygga ett föremål. Detta innebär att 

de har förståelse för konstans. Samtidigt har barnen relaterat sina kunskaper till 

omvärlden. Vilket innebär att barnen har kombinerat logiskt tänkande, geometriska 

former och rumsuppfattning för att bygga Ipaden. Sålunda har barnen lyckats 

generalisera sina kunskaper för skapandet. Enligt Sterner (2008) kan barn som har bra 

rumsuppfattning se skillnader mellan olika geometriska former och relationer inom 

formerna och hur formerna är uppbyggda. Barnen har en avancerad rumsuppfattning 

eftersom de kan använda geometriska former i sitt skapande.   

 

Barnen har visat en inre rumsuppfattning eftersom de har skapat en bild av dödskallen 

när de gör ramen och de studerar varje punkt i relation med helheten och med varandra 

så att olika placeringar av pärlorna bildar dödskallen. Detta betyder att barnen har 

upplevt abstrakt seende. De använder olika begrepp som till exempel mitten, längst ner, 

rad och kolumn i sina konversationer. Alltså talar de om riktning. Dessutom har barnen 

kontroll över storleken så att skapandet få plats på pärlplattan.  Parallellt visar de sin 

taluppfattning genom att räkna antal pärlor och använda olika begrepp som till exempel 

lika antal, första och sista. Dessutom åskådliggör de erfarenheter angående omkrets när 

de talar om ramen och de visar förståelse om area medan de fyller inuti ramen med 

pärlor. Barnen har två olika strategier för skapandet. Detta innebär att de utvecklar sitt 

arbetssätt genom logiskt tänkande  och de kan generalisera sina kunskaper.  Sterner 

(2008) förklarar att barn kan skapa en minnesbild genom kombination av geometriska 

former, mönster, riktning och avstånd och barn kan känna igen olika geometriska 

former oberoende av storlek, läge och riktning. Barnen har visat denna kunskap genom 

skapandet av dödskallen. Sålunda har de bra abstrakt seende och de kan skilja mellan 

föremål och bakgrunden. Alltså har barnen förståelse för konstans. 

 

 
5.1.4.3 Former och mönster 

Genom Polydron får barnen tillgång till olika former som till exempel kvadrat, triangel, 

sexhörning i olika storlekar och de bygger olika kroppar med hjälp av formerna. 

Kropparna kan vara en boll och ett hus. Bollen består av tolv regelbundna femhörningar 

eller pentagoner.  Barnen har en pentagon och sätter ihop en pentagon på varje sida. 

Denna kropp är lik en skål. Sedan gör barnen en skål till och sätter ihop skålarna. 

Barnen kallar kroppen för en boll. Huset består av åtta rätvinkliga trianglar. Taket är en 

kvadrat med ett hål i mitten och fyra små likbenta trianglar täcker hålet.    

 

Barnen viker ett vitt papper tre gånger och sedan klipper två små och likadana 

fyrhörningar vid två kanter. Efteråt viker de upp pappret och ser ett mönster. Mönstret 

består av åtta rätvinkliga trianglar och två former vid katetrarna hos varje triangel så att 

det blir sexton former vid katetrarna. Barnen använder begreppet mönster flitigt och de 

jämför olika mönster med varandra. Sedan hjälper de varandra att vika papper på olika 

sätt och klippa för att kunna göra  mönstren.   

  

Pedagogen frågar barnen vad oväder innebär på en bildlektion. Barnen har olika 

förklaringar och berättar om varning klass tre. Sedan får barnen tid att diskutera med 

varandra hur de vill illustrera ovädret. De ger varandra förslag, ”en halv cirkel är ett 

berg, sicksack är som blixt”. Felicia ritar och målar oväder genom prickar som har en 

triangelform och är instängd i en lång oval form. Runt om ovalen ritar hon ett mönster 

av små halva cirklar. Iselinn har ritat en regnbåge med några halva cirklar mitt på den 

långa sidan av ett A4-papper. Pappret är liggande på bordet. Regnbågen har avgränsats 

med två berg som har illustrerats med två fjärdedelarcirklar vid två hörn av rektangeln 
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som bildas mittemot varandra på högra delen av pappret. Iselinn visar gränsen mellan 

bergen och marken med ett sicksackmönster. På marken ritar hon floder som utmynnar i 

några sjöar. De har ritats med hjälp av en kvadrat och en triangel på varje sida av 

pappret. Sedan ritar hon skogen med hjälp av olika former som speglar varandra. Sandra 

har ritat några halva cirklar som har målat svart och blixten visas med ett lodrätt 

sicksackmönster och några parallella linjer som är vågrätta och blir kortare och kortare 

så att till slut blir en punkt.  Regnet visas med små korta linjer som faller ner lodrätt och 

vågrätt. Jacob ritar en båt som består av en rektangel, en triangel och två flaggor, en kort 

och en lång stolpe. Flaggorna visas i trianglar former, en liten och en stor triangel. Solen 

är en cirkel med några streck runtom.  Två människor har ritats med hjälp av formerna, 

cirkel, triangel och linje. Dessutom har Jacob ritat ett moln, en blixt och fåglar som 

består av två halvcirklar. Fåglarna blir mindre proportionellt. Dessutom ritar han gående 

människor med två streck som bildar vinklar, människors kropp visas med en rektangel, 

ansikte demonstreras med en kvadrat och hatt med en triangel. 

 

Elias ritar sin föreställning och kommunicerar med sina vänner om teckningen. Sedan 

tar de fram PlusPlus för att börja bygga en propeller. Med fyra stycken PlusPlus bygger 

de en stomme som liknar en kub. Mitten och inuti kuben står ett stycke PlusPlus där två 

ändar av PlusPluset sticker ut ifrån två ytor mittemot varandra. Sedan bygger de ut sex 

blad runtom kuben.   

 

 
Analys av former och mönster 

Polydron ger möjligheter för barnen att samla erfarenheter om tredimensionella kroppar 

genom tvådimensionella ytor. Barnen sätter ihop två trianglar där varje triangel har en 

rät vinkel och bildar en rektangel. De sätter ihop fyra rektanglar och bygger husets 

sidor. En kvadrat med ett håll i mitten täcker taket. Kvadratens sidor är lika långa som 

rektangels bredd. Hållet är en kvadrat, varje sida kopplas till en likbent triangel med en 

bas som lika lång som kvadratens sida. Detta visar att barnen har erfarenheter om 

geometriska former för att använda formerna på olika sätt med olika ändamål. Detta 

innebär att barnen har en hållbar förståelse. Detta visar att barnen har ett djupseende och 

de kan skapa olika kroppar med hjälp av logiskt tänkande och de studerar formerna 

utifrån olika perspektiv. Dessutom är barnen medvetna om formernas antal sidor, antal 

hörn och vinklar eftersom de väljer former som det är möjligt att sätta ihop.  Barnen har 

börjat bygga och de har utvecklat byggandet vertikalt så att resultatet blir ett högt hus. 

Allt detta åskådliggör att barnen har en rumsuppfattning. Barnen visar sin förståelse om 

geometriska formers egenskaper som Solem & Reikerås, (2004) beskriver. Eftersom 

barnen kan upptäcka små detaljer i geometriska former har de en utvecklande 

rumsuppfattning enligt Persson (2008). Rönning (2006) förklarar att barnen bör se 

geometriska former i olika storlekar, olika position och med andra figurer för att få en 

hållbar förståelse. Detta har möjliggjorts genom användning av geometriska former i  

skapandet av tredimensionella kroppar.   

 

I huset har barnen använt kongruenta trianglar för att skapa fyra kongruenta rektanglar. 

Dessutom har barnen byggt en pyramid på taket som består av fyra likbenta trianglar. 

Barnen åskådliggör att de är medvetna om kongruenta former som har lika antal sidor, 

lika långa sidor och lika stora vinklar. Barnen har erfarenheter om formernas bredd och 

längd eftersom de väljer sätta ihop olika former som har lika långa sidor. Alltså visar  

barnen att de har  kunskap om formernas likheter, skillnader och egenskaper. Sålunda 

kan de kombinera olika former. Barnen namnger formerna flitigt. Detta innebär att 

barnen har klassificerat formerna enligt egenskaperna. Alltså följer barnen formernas 
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egenskaper och skapar struktur och ordning. Byggandet av huset och bollen med 

användning av kongruenta femhörningar visar att barnen kan med hjälp av olika former 

skapa olika kroppar. Detta innebär att barnen har kognitiv förmåga att förverkliga sina 

föreställningar med sitt tänkande och tillgängliga material enligt Philos (2002). Barn 

kan använda grundformerna och av dem skapa olika nya former. Philos (2002) förklarar 

att detta innebär att barnen har förståelse om grundformernas egenskaper och de kan 

relatera sina kunskaper till de nya formerna.  

 

Barnen har skapat ett mönster genom att vika ett papper. Mönstret innehåller 

kongruenta rätvinkliga trianglar och kongruenta romber.  Två romber upprepas vid 

hypotenusan och en av katetrarna av trianglarna.  Detta innebär att geometriska former 

utgör underlag för mönstret. Sandra och Felicia ritar en lodrät sicksackmönster som 

upprepas och storleken minskas gradvis. Detta presenterar ett mönster via förminskning. 

Prickarna som är instängda i ovalen har samma form och olika storlekar. Dessutom 

finns små olika halvcirklar runt om ovalen. Detta visar likformiga former och 

formbevarande avbildningar. Persson (2008) anger att barn skapar mönster genom att se 

grundformer i relation med varandra och en sekvens som börjas och slutas. Alltså visar 

barnen Perssons ord genom att vika papper. Dessutom använder barnen formbevarade 

avbildning, likformiga och kongruenta bilder samt förminskning i skapandet av 

mönstren som Solem och Reikerås (2004) förklarar.  

 

Iselinn ritar en regnbåge, två berg, floder, sjöar och skog som speglar varandra och är 

symmetriska. Detta innebär att hon har använt spegelvändning för att skapa mönster, 

och struktur i sin teckning. Andra har skapat mönster med hjälp av geometriska former 

som till exempel cirklar och linjer. Hon har skapat struktur genom parallellförskjutning 

och förminskning när parallella linjer upprepas och blir kortare. Barnen har skapat 

mönstren på olika sätt. Solem och  Reikerås (2004)  förklarar att det finns olika 

strategier angående skapandet av mönster som till exempel parallellförskjutning och 

förminskning.     

 

Jacob visar sina erfarenheter om olika geometriska former i sin teckning genom att 

demonstrera sina föreställningar med hjälp av sin kognitiva förmåga, former och 

mönster. Han ritar två flaggor som visar likformiga trianglar och lodräta linjer. 

Samtidigt har han förminskat flaggor, människor och båtar i jämförelsen med 

verkligheten. Fåglarna förminskas genom en sekvens av regelbundna upprepningar som 

stämmer med förklaringar som Solem och  Reikerås (2004) anger angående skapande av 

mönster så att grundformer upprepas regelbundet.    

 

Elias och hans vänner har ritat och byggt en kropp med hjälp av kvadrater som liknar en 

kub. Detta innebär att de har kännedom om föremålens egenskaper och de kan känna 

igen geometriska former i olika miljöer eftersom de kan använda geometriska former i 

sina konstruktioner. Efteråt har de byggt ut sex blad som placerats spegelsymmetriskt 

runt om kuben. Dessutom har de byggt en axel för kroppen som sticker ut ifrån två 

parallella sidor. Konstruktionen kallas propeller som roterar runt axeln. Solem och 

Reikerås (2004) anger att ett mönster skapas av grundformer som upprepade underlag 

vid axeln så att spegelsymmetri får mening. Gruppen har använt sina tidigare kunskaper 

om geometriska former  för att bygga kuben och bladen. Enligt Philos (2002) har de 

relaterat sina kunskaper om geometriska former till kroppen.  

 

De olika exemplen visar att barnen har kunskaper om former, figurer och mönster och 

de kan upptäcka relationer mellan de olika nämnda begreppen. Detta innebär att barnen 
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har rika upplevelser om former, figurer, mönster, deras positioner och storlekar. Enligt 

Rönning (2006) kompletterar allt detta deras erfarenheter till variation av matematiska 

begrepp och begreppsstimulans. Sålunda har barnen skapat detaljer i sina 

konstruktioner. Detta  åskådliggör deras utvecklande rumsuppfattning enligt Persson ( 

2008).       

 

 
5.1.4.4 Sortering och klassificering 

På en matematiklektion frågar en pedagog vad sortering betyder. Barnen svarar olika. 

Iselinn förklarar att man kan gruppera sakerna i lika många högar. Elin berättar att de 

sakerna som är nästan lika ska vara för sig själva. Barnen ska göra olika 

sorteringsövningar. En människa, en hund, en tärning och en ko får barnen i olika små 

grupper för att sortera och bestämma vilken sak som ska tas bort. Axel säger att 

tärningen ska tas bort eftersom de andra sakerna lever och gör ljud men tärningen kan 

inte göra ett ljud. Iselinn anser att kon ska tas bort eftersom människa, tärning och hund 

kan leka tillsammans men ko kan inte leka. Molly påstår att människa ska tas bort 

eftersom hund och ko har fyra ben och tärningen har fyra prickar men människa har två 

ben.       

 

Barnen får knappar att sortera. De sorterar efter färger i var sin grupp, svart, gul, röd, 

blå, lila, grön och rosa. Sedan sorteras knapparna i gruppen svart efter storlek och sedan 

efter former. Först har Oliver sorterat gruppen svart efter geometriska former som till 

exempel stora cirklar, små cirklar och kvadrat och sedan efter former som hjärta, 

blomma, rosett och nalle. Då grupperar Oliver gruppen svart i små grupper som har 

olika antal knappar. Vilma anger att en del av knapparna har geometriska former men 

de andra knapparna inte har geometriska former.  

 

Sju barn får olika föremål att sortera tillsammans.  De tittar på föremålen och oliver 

säger jag vill ha tekannan som inte har lock och en liten assiett som locket. Molly väljer 

två gosedjur hundmamma och en valp. Elin sorterar en peng och en liten plånbok som 

hon kan ha pengen i. Felicia väljer en strut och en liten skedd så att hon ska kunna äta 

glass. Iselinn sorterar en liten flaska som kan innehålla läsk och en liten burk. Då kan 

hon dricka läsk. Niklas väljer en kniv och ett bröd så att han ska kunna göra en macka. 

Nova väljer en knapp och en pärla för att klistra pärlan på knappen. 

 

 
Analys av sortering och klassificering 

Barnen sorterar på olika sätt efter sina erfarenheter, vilket gör att Iselinn förklarar 

sortering enligt kriteriet lika många föremål och Elin förklarar sorteringen med hjälp av 

undersökningar för att upptäcka likheter och skillnader mellan olika saker. Axel 

undersöker och jämför människor, hund, tärning och ko och han tänker sortera enligt 

kriteriet likheter. Då upptäcker han att tre saker kan producera ljud. Då gör han två 

klasser, en klass gör ljud och den andra klassen gör inte ljud. Iselinn resonerar att lek är 

gemensam mellan tärning, människa och hund men ko har inte gemenskap eller 

samband med de andra varelserna och tärningen. Sålunda klassificerar hon att en klass 

består av medlemmar som kan vara delaktiga i leken och den andra klassen har objekt 

som inte kan vara delaktiga i leken. Molly jämför de nämnda varelserna och tärningen 

och hon upptäcker talet fyra så att varje varelse och tärningen har fyra likadana saker 

hos sig. Sålunda är talet fyra lika mellan dem men människan har två likadana saker. 

Med andra ord har hon klassificerat två grupper, en grupp har varje medlem fyra 

likadana saker och den andra gruppen har varje medlem två likadana saker. Deras 
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resonemang visar att barnen ordnar sina regler och de argumenterar och sorterar enligt 

de upptäckta reglerna. Forsbäck (2008) förklarar att barn klassificerar och sorterar för 

att förstå sin omvärld och de upptäcker regler för sortering som bidrar till logiskt 

tänkande. Alltså ser barnen världen utifrån olika perspektiv. Sålunda bidrar sortering till 

logiskt tänkande som stödjer matematisk begreppsutveckling enligt Sterner (2006). 

Samtidigt hjälper olikheten i perspektiv och tänkande, barnen så att de lär av varandra 

och fördjupar sig i diskussionen enligt Emanuelsson (2008).   

 

Barnen har sorterat knapparna i tre huvudnivåer, färg, storlek och form. Resultatet blev 

många små grupper som har olika antal objekt. På den första nivån har knapparna 

sorterat enligt kriteriet färg i sju grupper. På den andra nivån har knapparna i gruppen 

färg sorterats efter två kriterier färg och storlek. Som kan vara stora och icke stora 

knappar. Sålunda skapas grupper i varje färggrupp. På den tredje nivån har knapparna i 

grupper icke stora och stora sorterats efter former. Sålunda har knapparna i varje icke 

stora och stora grupper indelats i två grupper. Knapparna med geometriska former är i 

en grupp och knapparna som inte har geometriska former är i den andra gruppen. I den 

andra och tredje huvudnivån har barnen använt komplementmängd i sorteringen enligt 

Sterner (2006). Knapparna i de sista grupperna följer tre gemensamma kriterier, färg, 

storlek och form i ordning. Barnen har förståelse om ordinalltal eftersom de kan sortera 

knapparna enligt flera egenskaper i olika nivåer enligt Solem och Reikerås (2004) . De 

har använt mätning i sorteringen. För mätningen har de jämfört knapparna för att avgöra 

storleken och hur knapparna kan placeras i olika grupper enligt kriteriet storlek. De har 

klassificerat knapparna i sju olika färgklasser.  Med andra ord har barnen kategoriserat 

knapparna genom ordning och struktur för att vara lättillgängliga enligt Emanuelsson 

(2008).  

 

Barnen har fått olika föremål att sortera. Genom att studera föremålens egenskaper och 

logiskt tänkande har barnen bildat par med hjälp av föremålen. De har bildat par med 

hjälp av sina erfarenheter angående omvärlden. Enligt Forsbäck (2008)  bildar de, par 

för klassificering. Sålunda används paren för olika ändamål. Detta innebär att barnen 

har en avsikt med sin sortering enligt  Solem och Reikerås (2004).   

 

  
5.1.4.5 Mätning 

Barnen bygger en mobiltelefon och dess skal med Plusplus med hjälp av sin 

föreställning om mobiltelefonen. Genom kommunikation hjälper barnen varandra med 

hur de ska placera plusbitarna så att de kan bilda en rektangel. Plusbitarna sätts ihop  

varannan lodrätt och vågrätt. Först bygger barnen ramen och sedan fyller de arean inom 

ramen.  

 

Jämförelseord 

Barnen bygger flera olika höga torn med Kaplastavar och jämför med varandra för att se 

vilket torn som är högre. Sedan jämför William tornet med sin längd och påstår att han 

är kortare än tornet. Efteråt står Peter på en stol och bygger så att tornet blir längre än 

pedagogen. Tornens bas är både kvadrater och sexhörningar. Peter och Axel jämför 

tornen och påstår att de är olika stora. Pedagogen frågar: Vad menar ni? De förklarar att 

den ena är bredare än den andra.  Då blir det lätt att balansera på höjden.    

 

På en matematiklektion delas barnen i små grupper och får nio stycken klossar att bygga 

tillsammans och presenterar för de andra grupperna.  Barnen ger idéer om vad de ska 

bygga och de använder matematiska begrepp flera gånger som längre, tyngre, lättare, 
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högre för att kunna bygga stabilt. Olivia säger att vi ska bygga en bro och vi behöver ha 

tjocka stolpar. Denna kloss är tunn och är bra för vägen. En annan grupp vill bygga en 

bil och de frågar pedagogen: Kan vi byta en kloss mot en rund och tjock kloss? vi 

behöver ha hjul. Pedagogen svarar att ni kan få en kloss som har formen cirkel.   

 

Nova vill fläta. Hon klipper en tråd. Sedan mäter hon tråden med sina fingrar. Hon 

håller ett bestämt avstånd mellan tummen och pekfingret. Hon räknar hur många 

avstånd som får plats i tråden. Hon räknar  upp till tjugofem avstånd. Sedan klipper hon 

två andra trådar med tjugofem avstånd som längd.  

–Pedagog: Varför jämför du inte trådarna med varandra? 

–Nova: Jag vill göra många flätar. Jag kan inte jämföra trådarna när 

jag har flätat färdigt 

 

Tid 

Vi är i matsalen och några barn pratar och andra barn vill ha em tyst stund.  

–Nova: Vi vill ha fem minuter tyst? 

–Pedagog: Ok, vi har tysta minuter och hon visar fem fingrar till 

barnen. 

Vincent vänder sitt ansikte mot klockan och säger:   

–Vincent: Den långa visaren är på åtta. När den är på nio kan vi prata. 

–Pedagog: Ja, det stämmer. 

 

Några barn vill duka av. 

–Morris: När ska vi duka av? 

–Pedagog: Om sex minuter 

–Morris: När den långa visaren pekar på tolv.   

–Pedagog: Ja, det stämmer. 

 

 
Analys av mätning  
På en begreppslista ( Se Bilaga C ) har olika mätningsbegrepp samlats som till exempel 
jämförelseord, relativ tid och absolut tid. Enligt antal av olika begrepp har ett 
stapeldiagram ställts upp ( Se Bilaga G  ) som visar hur ofta mätningsbegrepp används 
under en viss period. Analys av diagrammet står under rubrik Analys av samspel mellan 
barnen och pedagogerna ( Se 5.1.2.1  ).  

 

Genom skapandet av mobiltelefonen visar barnen sina erfarenheter om mätning i 

samband med längd, bredd, form och yta som till exempel area och omkrets. Barnen har 

använt sin taluppfattning och en enhet i relation med mätning för att skapandet ska ha 

samma form och  storlek som en verklig mobiltelefon. Sålunda visar barnen sin 

förståelse angående enheten. Enligt Sterner och Johansson (2008), Solem och Reikerås 

(2004) använder barnen räkneord och enhet för att kunna mäta. Samtidigt är 

taluppfattning grunden för mätning.  

    

I skapandet av torn, bro och bil visar barnen att de jämför olika föremål med varandra 

och bedömer skillnaden. Sedan talar de om mätning i anknytning till längd, bredd, vikt 

och tjocklek. Dessutom talar barnen om tid hur klockans visare förflyttar sig och visar 

tiden. Det betyder att barnen jämför tiden med avstånden mellan siffrorna på klockan. 

Björklund (2009) samt Solem och Reikerås (2004) hävdar att barn jämför föremål för 

att uppskatta skillnader och likheter. Dessutom är tid och avstånd relaterade till varandra 

och man kan ange tid i avstånd och vise versa ( Björklund 2009).      
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Nova jämför inte trådarna direkt med varandra utan hon mäter en tråd med ett bestämt 

avstånd mellan tummen och pekfingret. Sedan räknar hon hur många avstånd varje tråd 

ska vara så att alla tre trådar är lika långa.  Nova vill ha en enhet som kan användas i 

olika tider  och i olika sammanhang. Sålunda har hon skapat sin egen enhet, avståndet 

mellan två fingrar som är konstant. Björklund (2009) förklarar att en referenspunkt som 

inte förändras för mätningen behövs. 

 

Resultatet visar att barnen har använt olika matematiska begrepp. I skapandet av tornet 

har de använt former, kvadrat och sexhörning som har upprepats och skapat ett  mönster 

i byggandet. Taluppfattning har varit basen för förståelsen för mätning som till exempel 

fem tysta minuter. I skapandet av mobiltelefonen  demonstrerar barnen  sin 

rumsuppfattning genom att placera bitarna vågrät och lodrät med ordning. Sålunda visar 

resultatet att matematiska begrepp har relation med varandra och de används med hjälp 

av varandra för att visa ett innehåll som är konstant och  har mening. Barnen får en 

hållbar förståelse om matematiska begrepp om det erbjuds variation av matematiska 

begrepp och begreppsstimulans enligt Rönning (2006).     

 

 

5.2 Vilka grundläggande matematiska begrepp blir synliga i olika aktiviteter?  

Observationer och intervjuer visar att pedagogerna arbetar med matematiska begrepp 

som taluppfattning, rumsuppfattning, sortering, kategorisering, mätning, former och 

mönster. Däremot har pedagogerna mer fokus på former, mönster, sortering och 

kategorisering som grundläggande matematiska begrepp, eftersom rumsuppfattning, 

mätning och taluppfattning används inom de fokuserade matematiska begreppen. Detta 

innebär att barnen använder former, mönster och sortering sammanhängande och 

kontinuerligt varje dag. Barnen har tillgång till Geomag och Polydron, de konstruerar 

tredimensionella former med hjälp av tvådimensionella former och barnen har ansvaret 

för sorteringen av föremålen. Dessutom har pedagogerna betonat vikten av praktiska 

och laborativa aktiviteter för att ett visuellt och taktilt arbetssätt bidrar till utveckling av 

förståelsen genom rika upplevelser. Pedagogerna har förklarat att de erbjuder aktiviteter 

som hjälper barnen att utvidga begreppsförståelsen så att de kan använda förståelsen i 

olika sammanhang, t.ex. barn spelar med Kalaha och Mastermind m.m. Dessutom blir 

de aktiverade att spela, rita, göra pärlplattor, fingervirka, väva och fläta. Samtidigt 

erbjuds även konstruktion med Fröbelklossar, Kaplastavar, PlusPLus och Lego. I 

byggrummet bygger barnen sexhörningstorn och kvadrattorn. Förutom detta ritar de 

figurer som robot, helikopter, propellrar, hus m.m. Efteråt skapar barnen de ritade 

figurerna med PlusPlus.  

 

Med hänsyn till observationerna har en aktivitetslista ( Se Bilaga D ) ordnats med 

hänsyn till Alan Bishop fundamentala matematikaktiviteter. Förklaring och 

argumentation finns i alla kategorier eftersom barnen samspelar genom diskussion. I 

korrelation till listorna,  Begreppslista och Aktivitetslista har diagram framställts över 

antalet begreppsuttryck och andel av aktiviteterna. Figuren nedan visar barns aktiviteter 

i procent.  
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Figur 4: Barns aktiviteter i procent 

  
 

 
5.2.1Analys av matematiska begrepp och aktiviteter 

Pedagoger erbjuder olika aktiviteter och de försöker ha barns uppmärksamhet och 

koncentration på matematiska begrepp på olika sätt. Mångfalden av aktiviteter har 

bidragit till att matematiska begrepp används i olika sammanhang och på olika sätt så 

att dessa olikheter har utvidgat barns matematiska tänkande enligt Solem och Reikerås 

(2004). Detta syns i barnens aktiviteter som har nämnts i resultatet.  

 

Pedagogerna är medvetna om att barn lär sig på olika sätt och i olika sammanhang. 

Därför har pedagogerna valt ett visuellt och taktilt arbetssätt så att barnen använder 

sinnena för matematisk begreppsförståelse. Runesson (2010) påstår att pedagogen bör 

vara medveten om hur kunskapen ska undervisas.  

 

Pedagogerna har medvetet delat in matematiska begrepp i olika kategorier så att barnen 

förstår dessa begrepp med hjälp av sina tidigare kunskaper och andra matematiska 

begrepp. Under intervjuerna har pedagogerna påstått att matematiska begrepp som 

rumsuppfattning, mätning och taluppfattning används automatiskt inom former, 

mönster, sortering och kategorisering. Därför kan man tolka att pedagogerna har 

grundläggande matematiska kunskaper eftersom Doverborg (2010) anger att pedagogen 

kan fördjupa sig i fokusområdet genom sina grundläggande kunskaper om centrala 

begrepp i matematik.   

 

I val av de erbjudna aktiviteterna har pedagogerna tagit hänsyn till Bishops sex 

fundamentala aktiviteter, lokalisering, design, räkning, mätning, lek och förklaring. Här 

kategoriseras aktiviteterna under titeln,  Bishops aktiviteter  (Solem & Reikerås 2004,  

Olofsson 2012).     

 

Lokalisering 

Genom konsthantverk skapar barnen former, mönster och ser skillnader och likheter 

mellan olika skapelser. Lokalisering och placering får mening genom att barnen ritar, 

gör pärlplattor, fingervirkar, pysslar, flätar,  konstruerar ett verk och väver. Medan ett 

barn väver bör individen ha kännedom var någonstans verket bör börjas och slutas, var 

någonstans en pinne bör placeras upp och ner på verket, var någonstans individen bör 

vända riktning och positionera pinnen för att producera en och samma process, hur 

avstånd mellan raderna bör vara för att täcka de lodräta trådarna, var någonstans bör 

man byta färg, var någonstans barnet slutar med en färg och börjar med en annan färg 

för att bilda ett mönster, vilken vinkel, position och placering verket bör ha gentemot 

kroppen så att individen behärskar processen och perspektivet. Enligt Sterner (2008) har 

lokalisering sin grund i rumsuppfattning och individen kan se föremål utifrån olika 

perspektiv för var och hur man kan använda föremålet.     
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Design 

Barnen ritar olika figurer som robot, helikopter, propellrar och hus. Sedan bygger de 

dessa figurer med PlusPlus. Barnen har ritat i ett tvådimensionellt perspektiv men de 

kan bygga tredimensionellt utifrån en tvådimensionell ritning. Alltså har i byggandet  

storlek, form, perspektiv, mönster, symmetri och arkitektur fått mening. Utöver design 

har barnen enligt Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter visat sin 

förståelse om lokalisering som till exempel proportion, position, avstånd och riktning 

samt hur en konstruktion är uppbyggd (Solem & Reikerås 2004,  Olofsson 2012).  

Medan ett barn viker ett papper tre gånger och bildar åtta kongruenta rätvinkliga 

trianglar, sedan  klipper individen olika former vid två sidor. Alltså har individen 

designat ett mönster som blir synligt vid åtta sidor. Skapandet visar geometriska former, 

symmetri och en central punkt. För skapandet har taluppfattning en central vikt för att 

vara medveten hur och efter vilken ordning  individen kan designa konsthantverket. 

Detta innebär att ordinaltal får mening i detta sammanhang.     

 

Räkning 

Till exempel använder barnen taluppfattning och strategier i Kalaha. Mastermind 

kompletterar Kalaha så att barnen upptäcker ett mönster genom olika strategier. 

Samtidigt är antal färger i fokus i Mastermind. Genom olika tärningsspel  visar barnen 

sin förståelse om taluppfattning som tal och antalsord, Ett till ett principen när de 

uppräknar hur många steg de ska gå fram. Medan spelar de Plockepinn och räknar antal  

samlade pinnar tar individerna hänsyn till abstraktionsprincipen och varje pinne bildar 

par  med en räkneord i rätt ordning. Principen för godtycklig ordning och antalskonstans 

får mening när ett barn räknar antal pinnar på två sätt och räkningen börjar från olika 

håll för att individen vill bli säker att alla pinnar har räknats. Kardinalprincipen får 

mening när barnen anger att det sista uttryckta räkneordet anger det totala antalet  av 

pinnarna  i mängden. När alla barn har räknat sina pinnar använder de ordinaltal eller 

ordningstal om vilken tal får den första, andra och tredje platsen. Alltså visar de sin 

förståelse om positionsord som beskriver hur ett objekt placeras i en rad i kombination 

med talserien. (Sterner & Johansson,  2008,  Solem & Reikerås, 2004).  

 

Mätning 

Genom att väva, fläta och fingervirka gör barnen olika mönster och de använder flitigt 

mätsystem genom jämförelsen. När ett barn vill visa en hund på sin pärlplatta är det 

viktigt att hunden får plats på pärlplattan. Barnen är medvetna om var de ska börja, på 

pärlplattan, hur de ska göra och var de ska sluta så att allt får plats. Samtidigt använder 

barnen sin taluppfattning för att räkna och mäta. Detta innebär att barnen har tillräcklig 

kunskap om matematiska begrepp som längd, area, bredd och omkrets eftersom barnen 

har lyckats förminska en hunds storlek så att den kan illustreras på en tvådimensionell 

pärlplatta. Enligt Solem och Reikerås (2004) bör barnen ha kunskaper om taluppfattning 

för att lyckas mäta ett objekt genom jämförelse. Eftersom barnen mäter flitigt genom att 

jämföra två objekt har de grundläggande kunskaper om mätning och storlek.   

  

Lek 

Barnen gör rollekar i dockvrån och de får olika roller som mamma, pappa, barn, hund 

och fröken. De föreställer sin uppfattning av ett familjeliv i leken som har ordningsföljd, 

början, slut, och ett logiskt samband som matematik och leken stimulerar barns 

tänkande. I leken förekommer olika händelser som har koppling med varandra, till 

exempel lämnar pappa barnet till skolan och barnet har ont i magen. Då ringer fröken 

till  mamman att hämta barnet från skolan. Barnet vill leka med sina kompisar. Då säger 
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hon till fröken att jag är bättre och inte vill gå hem. Plötsligt byter leken perspektiv och 

de ska vara i klassrummet och räkna antal barnet som har kommit till skolan. Leken ger 

barnen möjligheter att öva matematik i praktiken. I leken sätter barnen upp regler och de 

följer och prövar de nya reglerna och ändrar reglerna för att förbättra en lek. Lekprocess 

och agerande i omgivningen skapar förutsättningar för förståelseutveckling och samling 

av erfarenheter (Pramling Samuelsson & Sheridan 2006).    

      

Förklaring  

Diskussion om aktiviteter mellan barnen genom förklaring har varit grunden för att en 

aktivitet startas. Till exempel har barnen tänkt att rita en figur som till exempel en 

propeller för att konstrueras. Deas tankar blir synliga när de beskriver sina 

föreställningar om olika propellrar. Sedan kompletterar de sina föreställningar för 

varandra genom att de ritar och förklarar genom att visa varje del av propellern. De ger 

sina synpunkter om hur varje del kan konstueras, hur delen kan fungera i 

konstruktionen, hur delen kan anpassa med de andra delarna, hur många blad 

propelllern behöver för att bidra till stabiliteten och rörelsen, hur de kan skapa en 

avstånd mellan propellern och yta så att den minsta friktion sker under rörelsen. Genom 

att förklara olika anledningar varför de tänker på ett visst sätt har förutsättningen att de 

lyckas konstruera propellern ökat. I konstuktionen har barnen använt en kombination av 

olika matematiska begrepp som till exempel mätning, hur stor propellerns delar ska vara 

för att utföra den önskade funktion. Den ritade figuren kategorisers under design. 

Lokalisering, hur olika PlusPlus bör placeras för att behålla propellerns symmmetri. 

Räkning, hur många PlusPlus i varje del av propellern bör användas så att 

konstruktionen kan vara lätt och behålla propellerns stabilitet. Deras företällningar om 

propellern kan kategoriseras under lek. Genom gissningar, chans, prövningar och 

diskussion har barnen lyckats konstruera propellern med sin kunskaper om matematiska 

begrepp, grupparbete och argumentation.  

 

Pedagogerna undervisar och lyfter upp olika matematiska begrepp i relation med 

varandra och de ger övningar till barnen för att synliggöra egenskaper hos de 

matematiska begreppen. Johansson (2013) anger att pedagogen  bör rikta  fokusen på 

begreppens utmärkande egenskaper och karakteristiska drag samt relationer mellan 

matematiska begrepp. Därför gör barnen olika övningar som riktar fokus på ett speciellt 

begrepp.   

 

Diagrammet Antalet begreppsuttryck ( Se Bilaga G ) visar att barnen följer pedagogers 

matematiska språk. Antal gånger som barnen uttrycker begrepp är beroende på antal 

gånger som pedagoger använder matematiska begrepp. Kommunikation har en stor vikt 

för den matematiska begreppsutvecklingen. Dialog och språk är ett stöd som pedagogen 

kan använda för att tydliggöra matematiska begrepp (Solem & Reikerås 2004).      

 

Undersökningen visar att barn sysselsätter sig mest med att bygga och konstruera. 

Sedan skapar de konstverk. Efteråt väljer barnen att spela och sist av allt gör barnen 

rollekar ( Se Bilaga F ). Detta innebär att bygg och konstruktion har bidragit mest av 

alla aktiviteter till barns matematiska begreppsutveckling om man tar hänsyn till att 

aktiviteter är grunden för matematiska begreppsförståelsen enligt Bishops resonemang 

(Solem & Reikerås 2004).      

 

Konstruktionen som har högst frekvens inom barnens aktiviteter analyseras utifrån Alan 

Bishops analysaktiviteter som Solem och Reikerås (2004) beskriver för att synliggöra 

olika begrepp. Genom samtal, diskussion och görande blir barnen överens om hur de 
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kan bygga ett hexagontorn. Detta innebär att barnen har designat en tvådimensionell 

form och de har utvecklat formen till ett tredimensionellt torn. De är medvetna om att 

tornet har åtta sidor eftersom de plockar sex kaplastavar åt gången för byggandet. 

Sålunda har de synliggjort olika begrepp som antalsord och räkning. Sålunda har de 

sorterat kaplastavar efter grundformens antal sidor. Grundformen är en sexhörning som 

upprepas regelbundet och bildar ett mönster. Barnen jämför höjden med sig själv, med 

pedagogen och med det andra tornet. Således får barnen erfarenheter om mätning.  

Olika torn är placerade på olika ställen i rummet. Det innebär att barnen har förståelse 

för placering och lokalisering så att alla torn får plats. Dessutom kan barnen placera 

kaplastavar bredvid och på varandra för att konstruera ett torn. De delar kaplastavar 

mellan sig så att alla har lika många. Därför får taluppfattning som antalsprincipen och 

division mening. Barnen lånar av varandras kaplastavar. Alltså har de använt 

subtraktion.  
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras frågeställningar i relation med syfte, och vilka resultat 

undersökningen visar utifrån ett bredare perspektiv. Dessutom granskas metoderna och 

hur informationen har samlats. Sist ges förslag för framtida undersökning i relation med 

detta arbete.   

 

 

6.1 Metoddiskussion  

Genom observationer och intervjuer har jag undersökt frågorna angående pedagogernas 

arbetssätt, samspel mellan pedagogerna och barnen samt mellan barnen själva i relation 

med matematiska begrepp och aktiviteter. Jag har valt de nämnda metoderna eftersom 

metoderna visar olika synvinklar och man får ett genuint svar på undersökningsfrågorna 

enligt Johansson och  Svedner (2010). Mitt syfte med intervjuerna har varit att 

säkerställa att mina tolkningar av observationerna stämmer med pedagogernas tolkning 

och syfte angående matematiska begrepp inom olika aktiviteter.   

 

Observationerna har planerats systematiskt i förväg enligt Patel (2010) så att innan 

dessa utförts hade jag ordnat en lista över matematiska begrepp och en 

observationsmanual över aktiviteter. Jag hade några fokusområden under 

observationerna med hjälp av frågorna i observationsmanualen. Samtidigt hade jag 

spelat in röster via diktafon och videofilmat. Direkt efter observationerna 

sammanfattade jag anteckningarna. På så sätt hade jag information om tre grupper i 

klassrummet under en kontinuerlig tid varje gång som jag genomförde observationer. 

Barnen visste att jag inte kunde svara på deras frågor. Dessutom var barnen vana vid att 

de observerades. Jag hade följt upp etiska ställningstagande och barnen kände mig. 

Därför kände barnen inte obehag under observationerna. Dessutom var barnen 

intresserade av att deras arbete skulle filmas.  

 

Jag ordnade intervjufrågorna enligt rekommendationer av Kvale (1997) och frågorna 

lämnades till pedagogerna innan jag skulle intervjua. Under enskilda intervjuer 

fördjupade jag mig i huvudfrågorna genom frågor som började med ”Hur och varför”. 

Samtidigt försökte jag ställa frågor på lämpliga tider på ett ödmjukt sätt så att 

pedagogerna skulle känna sig trygga. Pedagogerna ville gärna hjälpa mig och de 

svarade på frågorna utförligt och de förklarade med exempel.   

 

I sortering och analys av den samlade informationen har jag använt Analysschema i 

matematik (2000) och Bishops matematiska aktiviteter samt den teoretiska bakgrund i 

kapitel 3. Jag kände barnen och detta gav mig möjligheten att förstå barnens tankar och 

föreställningar. Sålunda har jag analyserat datasamlingen med en fullständig  säkerhet.  

Innehållsvaliditeten har jag skaffat genom att studera olika referensr med 

forskningsresultat. Dessutom har jag samlat kunskaper och refererat till både svenska 

och internationella forskningar. Samtidigt har jag undersökt källkritiskt så att 

litteraturen hade validerats internationellt.  

 

Studiens validiteten uppnås genom statistik så att frekvens av aktiviteter och begrepp 

presenteras med hjälp av diagram. Sedan analyserade jag diagrammen. Sålunda har den 

samtidiga validiteten säkerställts via mätning och jämförelse av olika diagram. Sedan 

har jag redovisat innebörden i observationerna. Analysen har genomförts genom att 

jämföra observationerna och intervjuerna. I analysen har jag refererat till olika välkända 

och tillförlitliga litteraturkällor.  
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Jag har försökt uppnå tillförlitlighetens fyra delkriterier som trovärdighet, triangulering, 

pålitlighet och äkthet. Informationen har samlats på olika sätt, observationer, filmer och 

inspelade röster. Observationerna har förklarats tillförligt så att läsaren kan föreställa sig 

en bild av observationerna och får samma resultat genom att få kännedom om arbetets 

process. Under olika faser av arbetet har jag varit neutral och mina personliga åsikter 

och pedagogiska inriktningar har inte påverkat arbetet. De verksamma pedagogerna har 

informerats om resultatet, analysen och diskussionen. Vi var överens om innehållet. 

Dessutom ska de få en kopia av arbetet för att användas för utvecklingen som 

pedagogisk, ontologisk, katalytisk och taktisk autenticitet enligt  Bryman (2011).    

 

 

6.2 Resultatdiskussion  

6.2.1Hur blir matematiska begrepp synliga i samspel mellan barnen och  

 pedagogerna samt mellan barnen själva? 

Resultatet och diagrammen visar att pedagogerna har en stor betydelse i barnens 

matematiska begreppsutveckling. De har synliggjort matematiska begrepp på olika sätt 

med hjälp av aktiviteter. Språk har varit pedagogernas hjälpmedel att kunna påverka 

barnens tankar mot utveckling och Vygotskij (1999) betonar vikten av språk. Samtidigt 

skapar pedagogerna sociokulturella sammanhang så att barnen påverkas av varandras 

tankar mot den matematiska begreppsutvecklingen. I det sociala sammanhanget är det 

viktigt att tankarna förklaras genom språk och barnen lär sig nya ord, uttryck och 

begrepp för att strukturera sina tankar genom språk enligt Solem och Reikerås (2004).   

Resultatet visar att språk är en länk mellan matematiska tankar och tillämpning av dessa 

tankar. Sålunda blir pedagogernas roll viktig för att hjälpa barnen med språk. Detta 

innebär att pedagogerna har avläst barnens tankar. Sålunda har pedagogerna ställt 

relevanta frågor för att bidra till förklaring och argumentation.  

 

Pedagogernas arbetssätt visar att de är medvetna om att lek och aktiviteter stödjer 

barnens matematiska utveckling och detta skapar förutsättningarna för fantasi och 

kreativitet. Sålunda har pedagogerna möjliggjort olika aktiviteter enligt Bishop sex 

fundamentala huvudaktiviteter. Samtidigt har de arbetat i små grupper. I kombination av 

barnen i gruppen har pedagogerna tagit hänsyn till barnens interaktion så att de har bra 

samarbete och gemensamma mål i gruppen. Observationerna och resultatet visar att 

pedagogerna har fokus på variation av aktiviteter, upprepning och imitation så att 

barnen inspireras av varandras uttrycksformer och föreställningar. Björklund och Elm 

(2003), Johansson och Pramling Samuelsson (2009) samt Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) betonar vikten av barnens interaktion och aktiviteter för 

lärandeutveckling genom upprepning, imitation och diskussion.  

 

Dessutom påverkar pedagogerna barnens dissociation genom repetition och imitation. 

Enligt Vygotskij (1995) betonas vikten av dissociation. Sålunda har pedagogerna 

lyckats vägleda barnens intellektuella och abstrakta tänkande samt begreppsbildning 

genom aktiviteter angående det avgränsade fokusområdet. Detta innebär att barnens inre 

som till exempel tankar, medvetenhet och känsla uttrycks och utvecklas genom 

aktiviteter enligt Vygotskij (1995)  och  Lindqvist (1996).   

 

Ramani och Brownell (2004) betonar vikten av samarbete mellan barnen och 

gemensamma mål i leken för barnens kognitiva utveckling. Förutsättningar för barnens 

matematiska utveckling har skapats genom pedagogernas arbetssätt i anknytning till 

interaktion mellan barnen i små grupper och deras gemensamma mål angående 

aktiviteterna och problemlösningarna. Dessutom har pedagogernas delaktighet i barnens 
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aktiviteter påverkat barnens dissociation eftersom barnens valda fokusbegrepp är 

avgörande för hur begreppsutvecklingen ska fullföljas i framtiden. Sålunda har 

arbetssättet en stor vikt i att barnen införskaffar kunskaper om matematiska begrepp 

praktiskt genom handlingar och kommunikation. Pedagogerna stödjer praktiskt 

matematik med teoretiska förklaringar så att handlingar, kommunikation, aktiviteter och 

teorin kombinerar varandra till förståelsen. Genom kombinationen stimuleras barnens 

tankar till djupt logiskt tänkande så att de får möjligheter att upptäcka relationer mellan 

matematiska begrepp.  När barnen arbetade i flera små grupper hade barnen inte 

pedagoger i alla grupper under en lektion. Eftersom det var flera grupper hann två 

pedagoger att vara med ett visst antal grupper. Sålunda har fritidshemmet en stor vikt 

för pedagogerna då dessa kompletterar deras kunskaper om barnens utveckling i en 

praktisk verksamhet.        

 

Resultatet och analysen visar att intervjuerna och observationerna bekräftar varandra. 

Detta kan bero på att jag har varit medveten om verksamhetens innehåll och arbetssättet. 

Sålunda minimeras misstolkningar. Samtidigt förklarade pedagogerna sina tankar och 

resonemang med hjälp av olika exempel. Därför minimeras risken för misstolkningar. 

Samtidigt när de har beskrivit olika situationer, kunde jag komma ihåg vad exemplet 

handlar om.  

 

I val av observationer hade jag ingen influens, med andra ord visste jag inte vilka barn 

och pedagoger som skulle observeras. Denna omedvetenhet har påverkat resultatet 

eftersom barnens kunskapsnivåer och pedagogers språkliga presentationer kan påverka 

resultatet. Under observationerna har det hänt att jag var nyfiken på barnens tankar och 

ville ställa yttligare frågor för fördjupning men jag ställde inte någon fråga eftersom jag 

inte var delaktig i observationen. Dessutom har jag inte lyckats följa ett bestämt 

grupparbete under en period. Sålunda var det svårt att följa en viss barngrupps 

utveckling. Samtidigt var det bra för barnen att de inte visste att de skulle observeras. 

Eftersom de inte var stressiga, de visade sin kapacitet i lugn och ro på ett naturligt sätt 

och de var inte upptagna att med att synas på filmen. Dessutom slapp jag diskussionen 

om varför vissa barn inte filmades. När barnen bad mig att ta bilder gjorde de sitt bästa i 

skapandeprocessen. Således påverkar barnens ambitionsnivå också resultatet.     

 

Sju pedagoger planerar tillsammans med hjälp av varandra aktiviteter och 

undervisningar för att uppnå ett utvecklat kvalitetsarbete för förskoleklassen. 

Pedagogerna har arbetat mest enligt Vygotskijs förklaring angående pedagogiken. 

Dessutom betonar Robertson och Stephen (2010) att praktiken bör vara baserat på nya 

forskningar men det syns  fortfarande inte att nya beprövade forskningar påverkar 

planeringarna och genomföranden av pedagogiken. Med andra ord är ny forskning 

tyvärr inte levande i skolan. Det finns olika anledningar till denna process.  I skolans 

värld är det viktigt att verksamheten blir validerad av de övriga i personalen som inte är 

delaktiga i planering och genomförande av verksamheten. Detta innebär att det är 

viktigt att följa upp de gamla arbetssätten som är accepterade i skolan och bevara 

skolans kultur. Eftersom pedagogerna följer skolans kultur har de skapat förutsättningar 

för förskolebarnens anpassning till skolans traditioner och uppdrag som har betonat i  

Myndigheten för skolutveckling (2004).   
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6.2.2Vilka grundläggande matematiska begrepp blir synliga i olika aktiviteter ?  

Pedagogerna har försökt synliggöra grundläggande matematiska begrepp som har 

förklarats i den teoretiska bakgrunden (Se kapitel 3) med hjälp av matematikaktiviteter 

som Alan Bishop har kategoriserat i sex grupper.  

 

Aktiviteter som till exempel pärlplattan ger barnen möjligheter till upplevelse av 

lokalisering, orientering, position, avstånd, riktning och proportion. Därför har barnen 

erfarenheter om lokaliseringen och har lyckats planera och genomföra förflyttningar i 

skapandet av ramen vid pärlplattan och de räknar antal rader och kolumner för att ta 

reda på en position. Skapande av en figur på pärlplattan uppmuntrar barnen att ta 

hänsyn till mönster. Eftersom figuren är symmetrisk och en del av figuren upprepas 

regelbundet och detta presenterar ett mönster enligt Solem och Reikerås (2004). 

Samtidigt har barnen använt räkning, avstånd, räknestrategier och talsystem i samband 

med olika aktiviteter som till exempel att räkna antal behövliga pärlor för att göra 

pärlplattan. Olofsson (2012) förklarar att barnen möter räknestrategier i olika situationer 

dagligen.   

 

När barnen har ritat oväder har de använt figurer, mönster, symmetri, storlek och de har 

erfarit skillnader och likheter mellan olika figurer genom jämförelsen. Dessutom har 

barnen visat hur ett torn är uppbyggt och de har synliggjort sina kunskaper om 

konstruktion och konstverk. Enligt Sterner (2008) kan barn som har en god 

rumsuppfattning jämföra olika geometriska former, hur formerna är uppbyggda och de 

kan undersöka relationer inom formerna som till exempel vilka delar formerna består 

av. De har även sorterat material som de använder i byggandet.  Detta innebär att barnen 

har kombinerat sina matematiska kunskaper om geometri, taluppfattning, sortering, 

mönster, mätning för att bygga ett torn och skapa en teckning.   
 

Olika begrepp angående mätning hörs medan barnen väver, flätar, ritar och pysslar.  

Under rollekar och spel har barnen upplevt ordningsföljd och logiskt tänkande. 

Samtidigt följer barnen spelens regler och de utvecklar strategier, använder statistik 

genom att bedöma risk och chans för gissning. Sedan argumenterar och förklarar barnen 

enligt de erhållna informationerna och reglerna. Man kan säga att lekar och spel liknar 

matematik när barnen resonerar enligt regler och övertyga varandra mot lekens 

utveckling. Enligt Fauskanger (2006) och Persson (2008) ger aktiviteter barnen 

möjligheter att öva matematik i praktiken. 

 

Diskussionen visar att barnen försöker förstå och utveckla matematiska begrepp i 

relation med varandra. I barnens värld är inte ett objekt fristående ifrån andra objekt 

utan att barnen relaterar olika begrepp till varandra och de ger mening till en företeelse 

genom kombination av olika matematiska begrepp. Sålunda kan man säga att barnen har 

förmåga att utveckla mångfalden av olika matematiska begrepp samtidigt. Till exempel 

bygger barnen olika föremål med Polydron. För att lyckas bygga en boll behöver de ha 

kunskaper om grundläggande matematiska begrepp och förmåga till logiskt tänkande. 

Sålunda kan de demonstrera sin föreställning.    

 

 

6.3 Slutsats och framtida forskning 

Resultatet, analysen och diskussionen visar att pedagogers arbetssätt har den största 

influens för barnens matematiska begreppsutveckling. Därför är det viktigt att 
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pedagoger reflekterar över sina tankar, attityder, värderingar och resonemang angående 

arbetssättet. Samtidigt finns det diskussion om att förskoleklassen ska bli obligatorisk. 

Sålunda är det värt att undersöka pedagogers gemensamma planering angående   

undervisning av matematiska begrepp och utveckla denna undersökning genom att söka 

kunskaper om:  

 

Hur planerar pedagoger att genomföra läroplanen angående matematisk 

begreppsutveckling? 

Hur samarbetar pedagoger med varandra under planering och genomförande? 

Hur delar pedagoger med sig sina kunskaper och erfarenheter? 

Hur stämmer pedagogers arbetssätt med nya forskningar? 

Vilka hinder och möjligheter finns för utveckling av arbetssättet? 
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Bilagor 

Bilaga A Samtycke för observation 

 

Hej! 

 

Jag heter Fatemeh Fard Taheri och ska skriva ett examensarbete efter snart fyra års 

studier vid förskollärarprogrammet på Linnéuniversitet. Under vårterminen 2014 

kommer jag att observera och dokumentera barns matematiska utveckling och följa 

deras läroprocess.  

   

För att ta reda på barnens tankar och argumentation kring matematik kommer jag att 

spela in samtal mellan barnen med en diktafon. Dessutom ska jag ta kort, filma, spela in 

eller anteckna samtal mellan barnen för att kunna bearbeta materialet under skrivandet 

av arbetet. Det insamlade materialet används för analys av aktiviteterna. Eventuella 

bilder som tas används inte i arbetet. De inspelade rösterna lyssnas bara av mig. Under 

arbetet kommer jag fortlöpande att dokumentera processen genom observationer. Detta 

utgör en grund för att kunna följa barnen tankar och analysera barnens tankar. Under 

observationen har jag bara fokus på matematik.  

 

Arbetet kommer att redovisas muntligt för en grupp med sex studenter, två handledare 

och en examinator under september och oktober månad i år. En skriftlig uppsats lämnas 

också in. Jag kommer att följa de forskningsetiska principer som gäller, vilket innebär 

att varken barnets, lärarnas eller förskolans namn kommer att framgå i det arbete som 

skrivs. Eventuella namn i arbetet kommer att vara påhittade. När arbetet är godkänt 

kommer jag att förstöra dokumentation, observation, bilder, filmer och 

samtyckesblankett. Det godkända arbete kommer att vara på Diva som tillhör 

universiteten i Sverige. För att kunna läsa arbetet bör man vara registrerad på Diva. 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och skrivning av arbetet 

enligt ovan behöver jag era samtycken.  

Om ni har några frågor får ni gärna ta kontakta med mig. 

 

Hälsningar 

Fatemeh Fard Taheri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Samtyckeblankett 

 

Samtycke  för  __________________________________________ 

 

Jag/ samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ (   ) 

  

Datum: 

_______________________________ _____________________________ 

Vårdnadshavares namnteckning Vårdnadshavares namnteckning 

 

Lämna blanketten till avdelningen senast xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

Bilaga B Observationsmanual 

Vilka aktiviteter blir synliga i förhållande till matematiska begrepp? 

Vilka matematiska begrepp uttrycks?  

Hur samspelar pedagoger med barn? 

Vem är delaktig i sammanhanget? 

Vad gör aktörerna? 

Vad säger aktörerna? 

  

 

Datum: 2014 – 0x - xx      Tid: xx:xx     Plats:  xxxxx  

 

Aktivitet:     Matematiska begrep:     Samspel:     Vem:    Vad gör:    Vad säger:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga C Begreppslista 

Vilka matematiska begrepp använder barnen och pedagoger tillsammans?  

 

Taluppfattning 

Antal, en, två, 

… 

Beteckning, ett, 

två 

Ordningsord, 

första, andra, 

sista, efter, 

efteråt, till slut, i 

mitten, sist …. 

 

Rumsuppfattnin

g 

Bak 

Bakom 

Där 

Därborta 

Efter  

Efteråt  

Fram 

Framför 

Framåt 

Främst  

Först  

Här 

Höger 

I mitten  

In  

Inuti 

Kolumn 

Lodrätt 

Längre upp 

Längst  

Längst ner 

Mellan 

Mitten 

Omkrets 

Ovanpå 

Rad 

Riktning 

Sist  

Till slut  

Under 

Under 

Upp 

Ut 

Vågrätt 

Vänster 

 

 

Former och 

Mönster 

Cirkel 

Kroppar 

Kvadrat 

Linje 

Punkt 

Randig 

Rektangel 

Rutig 

Streck 

Triangel 

Zigzag 

 

 

Sortering och 

klassificering 

Form 

Färger 

Geometriska 

former 

Inte lika 

Lika 

Para ihop 

Storlek 

 

 

Mätning 

 

Jämförelseord 

Bred 

Bredare 

Bredast 

Dubbel 

Fler 

Flera 

Få 

Hälften 

Hög  

Högre 

Högst 

Kort 

Kortare 

Lika antal 

Liten 

Lång 

Längre 

Lätt 

Lättare 

Mera 

Mindre 

Minst 

Smal 

Smalare 

Smalast 

Snabb 

Snabbare 

Stor 

Större 

Störst 

Tjock 

Tjockare 

Tjockast 

Tung 

Tunn 

Tunnare 

Tunnast 

Tyngre 

 

 

Jämförelseord 

som är 

förbundna till 

tid  

Fort 

Fortare  

Fortast  

Gammal  

Sen  

Senare  

Senast  

Snabb  

Snabbare  

Snabbast  

Tidig  

Tidigare  

Tidigast 

Ung  

Yngre  

Yngst  

Äldre  

Äldst  

 

 

Absolut tid  

Eftermiddag 

Idag  

Igår 

Imorgon 

Kväll 

Mattid 

Middag  

Minut 

Morgon 

Samlingsstund 

Sent 

Tidigt  

 

 

Ordningsföljdso

rd-tidsord  

Efter  

Efteråt  

Före 

Förra  

Nästa  

Senare 

Sist  

Snart  

Strax 

 

 

Relativ tid  

En dag  

En halvtimme  

En kvart  

En månad  

En natt  

En stund 

En timme 

En vecka  

Ett dygn  

Ett år 

Ett ögonblic



  
 

I 
 

Bilaga D Aktivitetslista 

En lista över olika aktiviteter och material. Denna kategorisering har ordnats med 

hänsyn till Alan Bishops sex fundamentala matematikaktiviteter. Förklaring och 

argumentation är en del av barnens olika aktiviteter (Olofsson 2012, Solem & Reikerås, 

2004).  

 

Design, 

Bygg och 

konstruktion 

Fröbelklossar 

Geomag 

Kaplastavar 

Lego 

PlusPlus 

Polydron 

 

 

Lokalisering, 

Mätning, 

Konshantverk 

Fingervirka 

Fläta 

Pyssla 

Pärlplatta 

Rita 

Väva 

 

 

Räkning,  

Spel  

Dominobricka 

Dominokort 

Fia med knuff 

Kalaha 

Kortspel 

Mastermind 

Memory 

MixMax 

Plockepinn 

Rollekar 

Bilar 

Djur 

Dockor 

Frukter 

Kläder 

Människoliknan

de figurer 

Pengar 

Väskor 

                                                                             Sänka skepp 

                                                                             Shape up 

                                                                             Uno 
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Bilaga E Intervjufrågor 

Intervjufrågor för verksamma pedagoger 

 

1. Vilka matematiska begrepp tycker du att det är grundläggande? 

 

 

2. Vilka matematiska begrepp vill du synliggöra för eleverna i förskoleklassen? 

 

 

3. Vilka arbetssätt eller metoder använder du för undervisningen? 

 

 

4. Hur samspelar du med barnen i klassrummet? 

 

 

5.  Hur anser du att aktiviteter främjar matematiska begrepp? 

 

 

6.  På vilket sätt ordnar du samspel mellan barnen? 

 

 

7. Hur utvidgar du användningen av matematiska begrepp i förskoleklassen?  

 

8. Något du vill tillägga i anknyttning till syftet och frågeställningarna 
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Bilaga F Andel av aktiviteter 
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Bilaga G Antalet begreppsutryck 
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Bilaga H Samspel mellan barnen – Antal försök 
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Bilaga I Samspel mellan barnen – Misstolkning 
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