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Sortering i förskolan  
”Den är störst”.  

”Och den är lite mindre men den som är sist den är minst”. 
 
 
 

Sorting in Preschool  

“This is the biggest”  

“And that one is a bit smaller, but the last one is the smallest” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Syftet med arbetet var att undersöka vilka tillvägagångssätt barn använder vid sortering 

och vilka matematiska begrepp barn använder när de sorterar. Undersökningen är 

kvalitativ och baseras på deltagande observationer med tio barn mellan 3-6 år. 

Materialet som användes var pasta, kritor och pärlor. Resultatet visar att barnen 

sorterade utifrån egna kännetecken och valde egenskaper hos materialet som var mest 

intressesant för dem just vid det tillfället. Alla visade intresse för färg, men de hade 

förmåga att sortera och använda andra kriterier som form, storlek, mönster, och mängd 

också. Vidare visar resultatet att barn som hade kunskap/erfarenheter om sortering 

uppmärksammade och hjälpte andra barn med mindre erfarenheter om sortering än dem 

själva. Barnen fick en annan roll där de var tvungna att visa eller använda verbalt språk 

för att den de sorterade med skulle förstå dem. Barnen använde matematiska begrepp 

som handlade om placering, lokalisering och tid. De kunde para ihop, gruppera och 

använde sig av subitizing, dvs. med snabb blick fastställa antal. Barnen hittade på egna 

samband utifrån något som de hade sett, dvs. utifrån egna erfarenheter. De använde 

mest substantiv och adjektiv som ett sätt att beskriva föremålens egenskaper. 

 

Nyckelord 

Sortering, klassificering, kommunikation, lika - olika, skillnader - likheter, jämföra, 

egenskaper, indela, matematiska begrepp 
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1 Inledning 
Matematik är redan från första stund en del av barnens värld, men ämnet matematik kan 

uppfattas abstrakt och därför kan det vara en fördel om barn har möjlighet att uppleva 

ämnet i konkreta sammanhang. Genom att pedagogen tidigt benämner matematiska 

begrepp får även små barn en förståelse och sammanhang om matematik. De skapar ny 

kunskap genom sina egna erfarenheter och får en uppfattning om matematik på ett 

meningsfullt och begripligt sätt (Doverborg & Samuelsson 1993). Även interaktion 

mellan barn skapar det ömsesidiga lärande genom att de får ta del av varandras 

problemlösningar. Detta bidrar till att utveckla barnens förhållningsätt till matematik 

(Ahlberg 2009). 

 

Ett moment som kan kopplas till både matematik, interaktion och kommunikation är 

sortering. Sortering är en framträdande del av förskolans verksamhet. Barn möter 

matematik genom sortering i kapprummet på förskolan. Där hängs kläder och skor som 

är olika utifrån färg, storlek, mönster, form och antal. Leksaker sorteras, det byggs med 

olika material och barn väljer själva strategier som hjälper dem att sortera byggklossar 

eller andra pedagogiska material (Björklund 2009).  

 

Via sortering skapas ordning i vår omvärld.  Sortering hjälper barn att utveckla logiskt 

tänkande och utveckla förmåga att skapa ordning i miljön var än de befinner sig 

(Persson & Wiklund 2008). Genom att öva upp sin sorteringsförmåga får barn även 

grunden till kommande matematik. Detta eftersom mycket av matematiken inom 

geometri, algebra och statistik bygger på ett sorteringstänkande (Persson & Wiklund 

2008). 

 

Vi är därför intresserade av att få en fördjupad kunskap om hur barn uppfattar sortering 

och vilka tillvägagångssätt de använder när de sorterar. Vi utgår i vår undersökning 

ifrån en planerad sorteringsaktivitet med barn där vi ska studera hur barnen går till väga 

och vilken matematik som kommer till uttryck i sorteringsaktiviteten.  
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2. Syfte  
Syfte med undersökningen är att ta reda på vilken matematik som kommer till uttryck 

när förskolebarn i åldern 3-6 arbetar med planerade sorteringsaktiviteter.  

 

2.1 Frågeställningar 

Vilka tillvägagångssätt använder barn vid sortering?  

Vilka matematiska begrepp använder barn vid sorteringen?  
 

2.2 Definition 

När barn utövar matematik använder de sig av många olika tillvägagångssätt. När vi 

skriver tillvägagångssätt menar vi strategier och sätt att handla, metod, beteende barn 

använder. Det kan till exempel handla om att härma andra eller hitta på egna strategier 

utifrån egna erfarenheter. 
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3. Teoretisk bakgrund 
 

3.1 Lärande och kommunikation 

Vygotskij (1995) menar att de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande finns 

vid samspel med omgivningen (socialt samspel). Vuxna har där en viktig roll genom att 

bemöta barnen med respekt och vara lyhörda kommunikativa deltagare i olika 

aktiviteter. Lundberg & Sterner (2006) menar på samma sätt att samspelet mellan barn 

och vuxna är oerhört viktigt och att det ger barn möjligheter att lära sig och skapa 

förståelse och sammanhang utifrån sina handlingar. Pedagogen har, enligt Lundberg & 

Sterner (2006), en viktig uppgift i att uppmärksamma barns intresse och lust att lära sig 

nya saker. Om ett barn får hjälp idag att utföra en aktivitet av någon annan, en vuxen 

eller ett barn, så kan barnet ofta utföra samma sak självständigt nästa dag (Vygotskij 

1995). Barn får ofta hjälp och stöd från vuxna, men barn kan också ge stöd till andra 

barn i gruppen. Enligt Vygotskij ligger barns lärande i den närmaste utvecklingszonen 

eller the Zone of proximal development (Björklund 2008). Detta innebär skillnaden 

mellan hur barn kan utvecklas på egen hand och hur de kan utvecklas med stöd av till 

exempel en pedagog eller annan elev (Erling & Bråten 1998). 

 

Vygotskij beskriver två olika stegmodeller för kommunikation. Den första är interaktion 

som innebär hur de som befinner sig i samma rum samspelar med varandra, även hur de 

relaterar till varandra samt hur barnen samspelar med pedagogen. Den andra 

stegmodellen är den intrapsykologiska, där vi skapar inre prat (när vi pratar med oss 

själva). Vidare beskriver Vygotskij att det finns ett rum för enskilt tankearbete som han 

kallar verkstad, där vi arbetar och tänker med och för oss själva (Strandberg 2006). 

 

Vygotskij kallar människan för verktygskapare och verktygsanvändare. Strandberg 

(2006)  utvecklar detta resonemang och menar att med verktyg menas hjälpmedel vi har 

när vi gör saker eller arbetar med matematik och de tecken vi använder när vi försöker 

förstå matematik i processen. Processen handlar om att göra lärandet synligt, barnen får 

med hjälp av verktygen mer kunskap. Strandberg (2006)  anser att barns nyfikenhet på 

världen måste få utlopp genom att de göra hypoteser av sina frågor. Hypoteser baseras 

på teori och praktik där barnen får erfara svaren (Malmer 2002). 

 

Vygotskij (Strandberg 2006) beskriver de möjligheter som finns vid användning av 

olika läranderum och lärmiljöer. Lärande sker i olika situationer eller aktiviteter mellan 

elever, som arbetar i mindre grupper, eller i sammanhang där läraren känner sina elevers 

förmågor.  Enligt Vygotskij (1995) har miljön där barn befinner sig stor betydelse för 

deras utveckling och lärande. För barn är det viktigt med en innehållsrik lärandemiljö 

med stöd, stimulans och utmaningar från vuxna, där det skapas situationer där barnen 

upplever lust och vilja att lära sig nya saker. Sterner (2006) menar att en innehållsrik 

pedagogisk miljö ger goda förutsättningar att inspirera och utmana barn att exempelvis 

gruppera, klassificera och sortera olika material eller situationer (2006). Aktiviteterna 

som barnen gör kan vara styrda (planerade) eller ske på ett spontant sätt, till exempel i 

leken, genom spel eller i matsituationer (Skolverket 2010; Doverborg & Samuelsson 

1993). Miljön kan hjälpa barn att utveckla tillit till sin egen förmåga och att utveckla 

självständighet i sociala sammanhang (Björklund 2008).  

 

Barn bygger förståelse för olika fenomen via sin omgivning. Detta ligger, enligt 

Skolverket (2010), som bas i den pedagogiska verksamheten, som syftar till att skapa 

goda förutsättningar för lärande genom att låta barns lärande ske utifrån barnets 

perspektiv. Den pedagogiska verksamheten ska också ha förståelse för på vilket sätt 
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barnen tolkar olika fenomen. Det kan handla om att knyta begrepp, som till exempel 

många eller få, till ett ämne som barnen undersöker. Främjandet av barns lärande och 

tankeutveckling sker genom att utmana barns tankar på en nivå som är rimlig i 

förhållande till barnets aktuella kunskapsnivå (Skolverket 2010). Enligt Björklund 

(2008) kommer barn inte att ta till sig kunskap utan att det finns en innebörd i 

kunskapen. Skolverket (2010) menar dock att kunskap inte är ett entydigt begrepp, utan 

kommer till uttryck i olika former som fakta, förståelse, färdigheter, och förtrogenhet. 

 

3.2 Matematik i förskolan 

Enligt Skolverket är kunskapsutveckling och lärande något som pågår hela tiden utan att 

vi är medvetna om det och användning av matematik tar där en stor och viktig plats. En 

trygg miljö ska utmana barns tankar och funderingar och ska grundas på barnens idéer 

att testa och experimentera. Detta leder till reflektion, vilket är bra för barns logiska 

tänkande. Reflektion har också betydelse för barnens utveckling och lärande 

(Skolverket 2010:10).  

 

Ett urval ur förskolans strävandemål är att varje barn ska: 

 

• utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med 

ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra 

 

• utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 

• utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp, 

 

• utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

(Skolverket 2010:10). 

 

Palmer (2011) menar att matematik är komplext och präglat av olika sätt att tänka. 

Palmer menar att, för att kunna förstå barns matematiska tänkande i olika 

lärandesituationer, krävs en professionell lärare med mångsidigt tankesätt, olika 

metoder och olika perspektiv. Läraren måste förstå barnens eget sätt att tänka, hjälpa 

dem att utforska och att reflektera över situationer. Palmer lägger stor vikt vid 

förståelseredskap samlat i något som hon kallar en metaforisk verktygslåda, som består 

av den egna relationen till ämnet. Författaren menar att pedagoger ska diskutera och 

lyfta fram tankar för att sedan jämföra dem, med syftet att kunna påverka varandras 

förhållande till matematik och visa vilka verktyg de använder i olika lärandesituationer 

(2011).  

 

Matematiska resonemang för yngre barn samt problemlösning är resultatet av 

sammansatta kognitiva processer (Clements & Sarama 2007). Om uppgiften är 

förståelig och barnen har tillräckligt med kunskap som bas, är motiverade och förtrogna 

med sammanhanget, kan de resonera fram en lösning. Matematiska resonemang 

påbörjas redan i tidig ålder. Det kan handla om att upptäcka likheter och skillnader och 

att dra slutsatser (Reis 2011). 
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3.3 Begreppsbildning 

 

3.3.1 Begreppsbildning och begreppsanvändning 

För att klara av att bilda begrepp krävs det att barn kan namnge objekt och händelser i 

sin omvärld. Genom att tala om sina reflektioner blir reflektionerna uppenbara för 

barnet och för pedagogen (Eriksson 1996). Första fasen i barns begreppsutveckling, 

enligt Vygotskij, är enkla ord som är knutna till barns egna upplevelser och 

erfarenheter. Detta ger barnen ett eget uttryck för hur de uppfattar och tolkar 

situationer/händelser (Doverberg & Emanuelsson 2006).  Eriksson (1996) menar att 

förmågan att generalisera och göra åtskillnad är en grundläggande process vid 

begreppsbildning.  I andra fasen av begreppsutvecklingen visar barnen förmåga att se 

skillnader och likheter och börjar gruppera, sortera och klassificera utifrån den situation 

de befinner sig. Författarna menar att materialet som sorteras måste vara konkret för att 

barnen ska ”få känna på”, ”handskas med”, och ”pröva på” samt kunna observera 

likheter och skillnader (Eriksson 1996:55). I den tredje fasen skapar barn kriterier som 

betecknar olika egenskaper som är tydliga när det gäller hur föremål kan grupperas och 

klassificeras (Doverberg & Emanuelsson 2006). Förmågan att upptäcka skillnader och 

vad som är gemensamt för olika händelser, saker, bilder eller objekt är en process som 

omfattar begreppsbildning. Barn som sorterar kommer i kontakt med olika begrepp, 

som till exempel stor och liten, lång och kort, när de ser skillnad utifrån dimensioner 

och proportioner (Johansson & Sterner 2006). 

 

Ljungblad (2012) menar att för att barnen ska ta till sig nya begrepp bör dessa begrepp 

upplevas i barns lek och vardag. Enligt Vygotskij (1995) sker begreppsutvecklingen på 

tre olika nivåer: spontan, vetenskaplig och medveten nivå. Med det menar Vygotskij att 

den spontana bygger på barnens egna erfarenheter. Denna nivå upptäcker de på egen 

hand. Den medvetna nivån handlar om att reflektera och argumentera för att kunna 

skapa en förståelse. Den medvetna nivån kan uppnås först efter att barnen fått en 

vetenskaplig undervisning och handledning i ett ämne (Johansson & Wirth 2007). 

Vygotskij understryker att barn som inte kommit lika långt som andra barn i den 

språkiga utvecklingen får svårigheter att utveckla det logisk tänkande och med detta 

begreppsbildningen (Eriksson 1996). 

 

Enligt Skolverket (2010) läggs grunden i ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt till 

lärande genom att pedagogen synliggör mångfald i uppfattning och tolkning där barn 

utvecklar olika begrepp och skapar förståelse för fenomen och företeelser (Björklund 

2013). När pedagogen är tvåspråklig och säger ”nu ska vi subtrahera, vi ska ta bort 

några föremål från högen och se vad det blir” stimuleras barn och får en bredare 

språkförståelse (Malmer 2002). 

 

Björklund (2008) beskriver hur vi kan göra matematiska begrepp tillgängliga för barn 

och låta dem möta olika uttrycksätt i meningsfulla sammanhang. Det ska ske enkelt och 

på deras sätt och genom delaktighet. Barnen kan till exempel få uppdrag att lösa 

problem. Det är pedagogens uppgift att planera så att barnen får inlärningstillfällen där 

det kan ske. Malmer (2002) talar om vikten av att barnen själva konstruerar sin 

kunskap. Hon menar att för att barn ska uppfatta abstrakta begrepp måste de arbeta med 

matematik i konkreta sammanhang. Läraren måste tänka på att skapa lärtillfällen där 

barnen får upptäcka matematiska samband i aktiva och skapande processer. Dessa 

sammanhang måste därefter omkokas till matematiska symbolspråket (2002). 
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Barn uttrycker sitt matematiska kunnande genom olika uttrycksformer som bilder, ord 

(talande och skrivna). Det finns informella symboler, där barn använder eget sätt att 

uttrycka antal, till exempel genom att rita en symbol som motsvarar antal i en mängd. 

Det finns även formella symboler där barn behärskar matematiska symboler som siffror 

och tecken för lika med (Björklund 2009). Barn uttrycker sitt kunnande i matematik 

genom egen delaktighet/handling som aktiva deltagare i leken, som till exempel när de 

skapar en ordning och sorterar leksaker (Skolverket 2010). När pedagoger uppmuntrar 

och stimulerar barns tankar och idéer ges barn möjligheter att samla mer erfarenheter 

vilket berikar begreppsinnehållet. Barnen uttrycker sina tankar och meningar genom till 

exempel kroppsspråket, symboler, tal och skrift eller teckningar (Björklund 2009). 

 

3.3.2 Språk av första och andra ordningen 

Vygotskij menar att det språk som barn använder, och det utan att de själva reflekterar 

över det, kallas för språk av första ordningen. De bemästrar det utan att de behöver 

koncentrera sig på att använda det. Det kommer naturligt och spontant. De har lärt sig 

att bemästra begreppsinnehållet och begreppsuttrycken är välbekanta för dem. Språk av 

andra ordningen är precis rakt motsatt. Barnet måste fundera och förstår inte vad det 

betyder. De har heller inte förstått sambandet mellan de ord som finns i begreppet. Ord 

blir bara ord och får ingen mening för dem (Solem & Reikerås 2004). För att andra 

ordningens språk ska bli första ordningens språk krävs att det finns vuxna som kan 

hjälpa barnet behärska översättningsledet (2004). Pedagogen ska för barnet 

tillhandahålla med användbara erfarenheter som leder kunskapandet i väntad riktning 

(Björklund 2009). Det kan handla om att förstå innebörden av 5 kr, 5 år och buss nr 5. 

Barn ska förstå bara genom att höra vad fem betyder att det är samma siffra trots att det 

står för olika saker. Barnet ska inte behöva översätta det genom att räkna på fingrarna. 

Klarar barnet att koppla samman siffran med begreppsinnehållet blir ett språk av första 

ordningens (Høines 2000). När barn talar och lyssnar utvecklas begrepp. De använder 

sig av ord som de visar verbalt eller med kroppsspråk. Språket är ett hjälpmedel att 

meddela sig och språket fungerar även som ett stöd för eftertanke, till exempel vid 

samtal om problemlösningar (Björklund 2009). 

 

Matematik och språk hör samman och genom att ge barn varierad begreppsinnebörd lär 

sig barn förståelsen av begreppet. Begreppsinnehåll är föreställningarna barn bär med 

sig om omgivningen och bygger på deras erfarenheter. Begreppsinnehållet omfattar 

kunskap och erfarenheter som barn lagrat sen födseln. Barnet måste dra slutsatser och 

karakterisera ord för att de ska kunna behärska ordförståelsen (Björklund 2009). Enligt 

Malmer (2002) så talas det inte så mycket matematik på förskolan. Pedagoger nämner 

inte matematikens terminologiord. Författaren menar att ord som addition, addera, 

termer, summa m.m. inte benämns och eftersom barn inte får en relation till orden blir 

de inte en del av deras ordförråd och förståelse. Författaren anser att det inte går att 

kräva att barnen själva ska använda orden men att det är viktigt att de får höra dem 

(2002). 

 

3.4 Sortering och klassificering  

Sortering är grunden till mycket inom matematiken. Genom sortering övar barn 

grundläggande matematik som så småningom leder vidare till matematiska inriktningar 

som geometri, algebra och statistik (Solem & Reikerås 2004; Persson 2006; Forsbäck 

2006). I sorteringen sker en uppdelning av information, strategier och enheter. Barn 

behöver sortera för att kunna strukturera sin vardag och omvärld. När barn sorterar 

förbättrar de förmågan att använda regler och det logiska tänkandet utvecklas. Det som 

sker när barn sorterar är att de ser ett samband och får en uppfattning om matematiska 
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begrepp (Gottberg & Rundgren 2006). Saker som sorteras kan ordnas efter färg, storlek, 

former eller antal. Barn ser egna egenskaper som avgör deras sortering. Det kan handla 

om att fördela eller dela in saker. Sorteringen blir ett resultat av deras tankar och för att 

kunna se och förstå detta resultat måste barnen ha utvecklat ett abstrakt tänkande, vilket 

innebär att kunna se och föreställa sig (Forsbäck 2006). Yngre barn tenderar att sortera 

efter färg och tycker att det är mest fascinerande. De behöver inte kunna namnge färgen 

men de kan urskilja vilka föremål som har samma färg (Forsbäck 2006). Kärre 

(2013:77) beskriver att när barn väljer till exempel att sortera efter egenskapen färg 

åtsidosätter det oftast andra egenskaper med objektet, som funktion, form och storlek. 

 

För att förstå det grundläggande i matematiken måste man kunna urskilja och särskilja. 

Detta innebär att kunna sätta föremål i en bestämd ordning, tack vare att man kan 

jämföra egenskaper för att upptäcka likheter och skillnader (Forsbäck 2006). Barn 

upptäcker i tidig ålder likheter och skillnader, de parar ihop saker och skiljer dem åt 

efter olika kriterier. Stor och liten är ofta enklast för yngre barn att upptäcka. Det kan 

handla om en liten eller stor boll. Bollen har dessutom en sluten form och det innebär att 

den är lätt att urskilja av den orsaken att den är rund och därför vare sig lång eller kort, 

smal eller tjock (Forsbäck 2006). När barn får leta efter föremål som hör ihop parvis lär 

de sig förstå att det finns relationer mellan dem. Ur en mängd föremål kan barn få välja 

två objekt som hör ihop tillexempel tvål- handduk, tandkräm – tandborste. Barn har 

även här olika idéer om hur de ska paras ihop. Parbildning är grunden till att förstå Ett 

till ett-principen. Det gör det möjligt att kunna urskilja två saker i två mängder. Med Ett 

till ett principen menas att om du har två högar med föremål så ska ett föremål i den ena 

högen bilda par med endast ett föremål i den andra högen (Forsbäck 2006; Johansson & 

Sterner 2006). 

 

När det gäller sortering, sorterar barn utifrån längd (lång-kort), vikt (tung-lätt), mängd 

(fler- färre), storlek (stor-liten), mönster (prickig, rutig, blommig osv.), form (olika 

geometriska figurer, eller olika former som finns runt omkring oss, djurform, sandform, 

degform, osv.). När barn sorterar saker, utgår de ofta ifrån en bild eller ord som de är 

förtrogna med. De hittar samband utifrån sina erfarenheter och försöker att sortera efter 

dessa (Solem & Reikerås 2004). 

 

Var än vi befinner oss finns det olika former och mönster som barn upptäcker och 

uppmärksammar i samspel med vuxna. Barnen ser likhet och skillnad, skapar nya 

erfarenheter, erövrar nya ord och hittar sammanhang. I ett samspel ges den vuxne 

möjligheter att benämna saker på rätt sätt utan att behöva rätta barnets sätt att uttrycka 

sig. På så vis riskerar vi inte att negativt påverka barnets självtillit eller självförtroende 

(Solem & Reikerås 2004). 

 

Ett föremål har olika utmärkande egenskaper och dess olika kännetecken gör att vi 

känner igen den nästa gång vi ser den. Kännetecknen avgör och får bestämma vilken 

form föremålet har. Formen avgör också skillnader eller likheter mellan olika föremål 

(Solem & Reikerås 2004). 

 

Leksaker som barn använder har oftast en enkel form. Det kan till exempel vara en 

klotformad boll. För ett barn i yngre åldern kan det vara en utmaning att hämta ett 

likadant föremål eller att beskriva föremålet för någon annan person och genom den 

beskrivningen ska den andra hitta föremålet. Att lära sig urskilja och beskriva de olika 

formerna är bra träning för barnen. Det är även viktigt att barn får möta 

tredimensionella former. Att omsluta en tredimensionell form med sin hand och sedan 



  
 

12 

beskriva den kan vara svårt för barn men det är också något de behöver kunna eftersom 

omvärlden är tredimensionell (Forsbäck 2006). 

 

När barn begriper skillnader i antal kan de sortera grupper av saker efter hur stort antal 

det finns i varje grupp (Forsbäck 2006). De kan även, bara med en snabb blick, se 

sakerna i grupper eller kan jämföra med en bekant bild av antal.  Det kan till exempel 

vara att se prickarna på tärningar och spelkort (Forsbäck 2006). Subitizing handlar alltså 

om att uppskatta mängden och antal. Det är en förmåga som innebär att man omedelbart 

kan uppfånga en skillnad mellan en, två, tre eller flera objekt utan att räkna dem en och 

en (Björklund 2009). 

 

När det gäller att träna antalsuppfattning lägger Johansson och Sterner (2006) vikt på 

barns förmåga att lyssna, diskutera, analysera och reflektera med hjälp av olika 

uttrycksformer som bild, musik, dans, olika rytmiska rörelser som klappa, rim och 

ramsor men också med tal och skriftspråket. Barn räknar antal fingrar, de klappar med 

händerna och räknar stavelser. Barn jämför med varandra och de upptäcker likheter och 

skillnader samt reflekterar över ords begrepp. I dessa sammanhang möter barnen 

begrepp som lika många eller inte lika många, flest, färre än flera än och bygger på så 

vis upp sin begreppsförståelse (2006). 

 

När barnen får jämföra och sortera sina namn efter antalet stavelser ges de möjligheter 

att uppmärksamma och reflektera efter “hur många” och skapar ordning från de som har 

mest till de som har minst stavelser i sitt namn. Ett sätt att representera antal är 

stapeldiagram där barn ser “hur många” på ett tydlig och synlig sätt (Johansson & 

Sterner 2006). 

 

Klassificering är att ta ett beslut om hur mängden ska sorteras, att urskilja en egenskap 

och sedan sortera hela mängden efter den egenskapen man har valt (Skolverket 2010). 

Klassificering av föremål sker informellt i alla åldrar. Barn skådar ett ting och upplever 

likhet i något avseende. Vid sex månaders ålder uppfattar barn den funktionella 

relationen ett föremål kan ha till ett annan (till exempel strumpa och fot). Vid 12 

månader urskiljer barnet likhet mellan föremål. Vid 18 månader kan barnet lägga olika 

högar av saker som olika grupper och de kan även göra grupper av saker med helt skilda 

former. Vid två års ålder kan de göra grupper av saker som inte är precis lika men som 

har något karaktärsdrag gemensamt. När yngre barn ska göra om en tidigare gruppering 

brukar de oftast lägga till eller ta bort en sak. Yngre barn har även svårt att verbalt 

uttrycka och förklara sin gruppering eller klassificering. När äldre barn sorterar eller 

klassificerar utgår de oftast efter förutbestämd egenskap till exempel färg eller storlek. 

Föremål med konstanta egenskaper så som färg och form är lättare att klassificera. Det 

innebär att de inte kan förändras och då gör dem lättare att urskilja. Klassificeringen av 

icke konstanta föremål är beroende av de egenskaper som de jämförs med (till exempel 

storlek) och kan därför förändras. Yngre barn kan ändra sin klassificering under 

klassificeringens gång eller ändra kännetecknet för klassificeringen När barn är sex år 

brukar de klassificera systematisk och med det menas att de väljer en egenskap först och 

därefter en annan egenskap (Reis 2011). 

 

När man klassificerar gör man ett spontant val och man använder olika kännetecken för 

det. Kännetecken är olika för olika personer och det finns ingen lag som säger att den 

ena personen har rätt och den andra fel. Det handlar om att kunna motivera sitt val 

(Solem & Reikerås 2004). Genom utmanande övningar utvecklar barn förmåga att 

sortera och sedan klassificera och det bygger på barnets eget intresse och sätt att tänka 
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och utforska på. Utmaningarna kan handla om att sortera efter förbestämda kriterier 

eller att ändra sin sortering. Pedagogen kan föreslå hur barnet ska göra och vilket 

material de ska använda för att utmana deras förmåga att visa hur de tänker. Det finns 

olika möjligheter som barn lär sig sortera på. Vissa ser, andra härmar, dvs. sorterar och 

klassificerar på samma sätt som ett annat barn eller de sorterar fritt på egen hand. De 

kan beskriva sitt eget sätt som ett att sortera och tala om för andra barn hur de ska 

sortera. Barn sorterar och klassificerar saker olika beroende på de kriterier och 

egenskaper som är dem förtroliga och de bygger på deras erfarenheter (Forsbäck 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

14 

4. Metod  
 

4.1 Val av metod  

Vår undersökning är av kvalitativ art. När man gör en kvalitativ undersökning, enligt 

Patel och Davidsson (1991), handlar det om att utforska händelser, tolka och förstå 

meningen av livsvärlden, samt att redogöra för tolkningar eller en utvecklingsnivå. Med 

det menar författarna att utforska den subjektiva världen som den individuella 

människan är med om. En kvalitativ forskning lägger stor vikt vid ord och handling, 

enligt strategier i samhällsvetenskapliga forskningar. Med det menas det som omfattar 

relationen mellan teori och forskning på ett induktivt synsätt med generering av teorier 

(Patel & Davidsson 1991). 

 

4.2 A priori analys 

Enligt Blom (2005) är det viktigt att göra en A priori analys som baseras på tidigare 

studier om ämnet och kunskap om vad som är mest sannolikt. Författaren anser att 

sådan förhandsinformation ska man ta del av och använda. 

 

Syftet med vår a priori analys var att kunna planera aktiviteten så den gav bästa möjliga 

utfall. I analysen undersökte vi därför vilka möjligheter de olika materialen erbjöd för 

barnens sortering. Materialet skulle inbjuda till många olika tillvägagångssätt, samtidigt 

som att det skulle utmana till olika sorteringar. Kritor har ingen given sortering utan kan 

utmana barns tänkande och resonemang. Pastans och pärlornas alla olika former och 

färger kan inspirera och ge möjligheter att tänka och resonera olika.  

 

Kritorna fanns i olika färger (blå, rosa, röd, gul, grön, brun, svart) och i olika storlek 

och längd. Vad som var möjligt att sortera utifrån var efter antal, färg, former och 

storlek. Begrepp som var möjliga att synliggöra: Längd: lång, längre, längst, kort, 

kortare och kortast. Storlek: större än, mindre än. Antal: många, fler än, färre än. Höjd: 

hög, högre, högst, låg, lägre och lägst. Bredd: bred, bredare, bredast, smal, smalare och 

smalast. Tjocklek: tjock, tjockare, tjockast, tunn, tunnare och tunnast.  

 

    
Bild 4.1 Kritor sortering                                                  Bild 4.2 Kritor i olika färger 

 

Pastan fanns i olika färger (grön, orange, gul) samt hade olika former som snäckor, 

älghuvuden, spiral, fjärilar, fotbollar och det fanns också pasta i olika storlek.  Vad som 

var möjligt att sortera utifrån var efter antal, färg, former, storlek, längd och bred. 

Begrepp som var möjliga att synliggöra: Storlek: stor, större, störst, liten, mindre och 

minst. Antal: många, fler, flest, få och färre. Kvantitet: mycket, mer, mest, litet, mindre 

och minst.  
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Bild 4.3 Olika sorters pasta                                Bild 4.4 Pastaälg 

 

Pärlorna fanns i olika färger (gul, röd, orange, blå grön) samt hade olika mönster 

(prickig, randig) och hade olika former (kub/kvadrat/fyrkant, rektangulär/rektangel, 

cylinder/klot/rund/cirkel). Vad som var möjligt att sortera utifrån var efter antal, storlek, 

färg, färg och mönster. Begrepp som var möjliga att synliggöra: Storlek: stor, större, 

störst, liten, mindre och minst. Antal: många, fler, flest, få och färre. Längd: lång, 

längre, längst, kort, kortare och kortast.  Höjd: hög, högre, högst, låg, lägre och lägst. 

 

        
Bild 4.5 Olika pärlor                   Bild 4.6 Olika pärlor med djur och människor mönster. 

 

4.3 Datainsamlingsmetoder  

Utifrån våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ metod 

hjälper oss att observera vissa situationer vid en viss tidpunkt. Enligt Bryman (1997) 

handlar kvalitativ metod det om mänskligt handlande och om orsakerna som styr 

individens handlande. Vi använde metoden deltagande observation. Våra observationer 

jämfördes med litteraturen för att få fram vilka tillvägagångssätt och vilka begrepp barn 

använder och gav uttryck för vid sortering.  

 
4.3.1 Observationer 

Vi samlade information genom att observera barnens aktiviteter som handlade om 

sortering och samtalade samtidigt med barnen som beskrev sina handlingar utifrån egen 

förmåga och kunnande. Observationsschemat var uppbyggt så att vi kunde följa varje 

observationsaktivitet och se vilka begrepp och vilka handlingar barnen utförde (se 

bilaga A). Enligt Bryman (1997, 2011) bygger observationsschema på att man följer en 

mall, vilket gör det möjligt att följa vilka tillvägagångssätt enskilda barn har. 

Observationerna gjorde det möjligt att få en inblick i barnens sätt att resonera fram en 

motivering.  

 

Vi arrangerade tio situationer där barnen kom att sortera olika material (kritor, olika 

sorter pasta och pärlor). Vi gjorde deltagande observationer som betyder att 

observatören är med i observationsprocessen som aktiv deltagare och själv medverkar. 

Vi deltog inte i varandras observationer utan var och en av oss pedagoger agerade 

ensam med barnen. Vi ville att barnen skulle känna de pedagoger som de sorterade med. 
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Detta underlättade också när vi skulle ställa följdfrågor till barnen för att får fram deras 

tillvägagångssätt samt få veta varför de sorterade som de gjorde. 

 

Tekniska redskap som digitalkamera och Ipad gav oss möjlighet att med bild och ljud 

från situationerna se vad som hade skett. Enligt Patel och Davidson (1991) kan till 

exempel en filminspelning ge forskaren möjlighet att analysera och minnas situationer 

på flera sätt. Under observationerna fördes också anteckningar. Anteckningarna och 

filmerna transkriberades ord för ord. 

 

Vi samtalade med barnen samtidigt som det sorterade. Detta gjorde vi för att kunna få ta 

del av deras tankar och förklaringar till varför de gjorde som de gjorde och även hur de 

tänkte runt sitt sorterande. I samtalen ställde vi frågort till barnen. Björklund (2009) 

beskriver att frågor som ställs till barn i dessa sammanhang bör vara öppna och inte leda 

barnen utan få dem att tänka och öppna upp för nya tankar och argument. Med öppna 

frågor fick vi möjlighet att förtydliga barnens tankar och funderingar och föra 

diskussionerna vidare. På det sättet kunde barnen visa/beskriva sin egen handling/tankar 

samt och dela dem med varandra och med oss pedagoger.  

 

4.4 Genomförande  

Barnet/ barnen blev tillfrågade om de ville vara med att sortera. Barnen fick gå och sätta 

sig vid ett bord förberett för sortering. De satt vid ett rektangulärt bord. Placering valde 

barnen själva. De kunde sitta bredvid varandra eller mittemot. Materialet låg utspritt på 

bordet. Videokameran var placerad och riktad mot aktiviteten och krävde inte att någon 

höll i den.  

 

Vid observationstillfällena fick barnen vara i olika konstellationer tillsammans med en 

av oss pedagoger, som deltog aktivt medan allt filmades. Vid några tillfällen sorterade 

barnen två och två och med en pedagog. Vid andra tillfällen var det flera barn och en 

pedagog som sorterade. Vid två tillfällen var det bara ett barn och en pedagog som 

sorterade. Anledningen till detta var att vi utgick utifrån vilka barn som var mest 

intresserade att sortera just vid det tillfället. Pedagogen observerade först och sedan 

ställde hon frågor till barnen. Vi gjorde detta för att barn gärna vill ”göra rätt” och 

därför inte gör som de tänkt om man ställer frågor för tidigt. Sedan gjordes en 

gemensam analys av deras sortering. 

 

Observationerna genfördes oftast på förmiddagarna för att skapa en atmosfär där vi inte 

blev avbrutna eller var tvungna att avbryta aktiviteten. I observationerna förhöll vi oss 

till en början lite avvaktande och lät barnen prata och sortera rätt ostört utan att vi ingrep 

eller påverkade dem i någon riktning. När barnen var färdiga med sin sortering började 

vi ställa frågor till dem (se bilaga A). Barnen fick visa varandra och oss om de kunde 

göra om sin sortering med annan utgångspunkt eller genom att göra och tänka på ett 

annat sätt.  

 

Kritorna och pärlorna introducerades inte i förväg. De barn som visste vad sortering 

innebar lärde dem som inte visste så mycket. Barnen fick titta på pastan och känna på 

den. I början när de kände på pastan ville några hjälpa till att öppna pastapåsar och 

undrade vad vi tänkte göra med pastan. "Ska du koka pasta", frågade de, "ska vi äta mat 

nu",” neee”, svarade barnen samtidigt.  

 

För att inte missa en del av barnens tankar och deras sätt att gå till väga vid sorteringen, 

gjorde vi ett observationsschema (Bilaga A). Efter utförd aktivitet tackade vi barnen för 
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medverkan och visade filmen/bilder som vi filmat när de utförde aktiviteten. Detta var 

uppskattat av barnen. Vi fick information genom att barnen visade med bild (hur de 

lägger materialet som sorterar) och ord (genom verbal förmåga att kommunicera med 

sin omgivning) men också kroppsuttryck (ansiktet, händerna och fingrarna).  

 

4.5 Urval 

Vi har gjort ett strategiskt urval eftersom vi behövde barn som verbalt kunde beskriva 

sin sortering.  Bryman (2011) menar att den urvalstekniken gör det möjligt för forskarna 

att ta de barn som är på förskolan vid den tidpunkten. Vi ansåg att det var viktigt för vår 

studie att barnen kunde förklara och motivera sin sortering, annars skulle det bli vi som 

tolkade hur vi tror att de hade sorterat. Vi tror att det är lättare att observera barn om de 

känner sig bekanta med de vuxna som observerar och är med i observationen. Barn har 

en tendens att inte vara sig själva när de är med vuxna som de inte känner så väl. Vi har 

därför valt tio barn mellan 3-6 år utifrån två förskolor som vi har varit verksamma i och 

som är lokaliserade i två mindre städer i Sverige. Barnen fick frågan av oss pedagoger 

om de ville följa med att sortera. Materialet hade vi bestämt sedan tidigare, utifrån det 

som barnen visat intresse för.  

 

Barnen som deltog var: 

Moa, Kalle och Bella är 4 år. De går på samma avdelning och känner varandra bra. 

Dessa barn sorterade kritor. 

 

Anna, Kristina och Anita är 5 1/2 år. Flickorna känner varandra väldig bra, och de går 

på samma avdelning. Bo och Kasper är 4 1/2 år. De är bästa kompisar. Daniel och Kalle 

är 4 år. De går på samma avdelning och känner varandra bra. Andreas är 5 1/2 år och 

ville sortera själv. Alexandra 6 år och ville sortera själv. Anton och Viktor är 4 år. De 

går på samma avdelning och leker ofta tillsammans. Alla dessa barn sorterade pasta. 

 

Anja, Bertil, Jenny och Fanny 4 år. De går på olika avdelningar men träffas ofta. Eva 

och Bella 4 år. De går på samma avdelning och är bästa kompisar. Pia och Isabelle 3 ½ 

år och går på samma avdelning. De leker ofta tillsammans. Alla dessa barn sorterade 

pärlor. 

 

4.6 Databearbetningsmetoder 

Eftersom vi inte bor i samma stad och inte hade möjlighet att göra observationerna 

tillsammans gjordes observationerna och filminspelningarna var för sig. Var och 

transkriberade också sina egna inspelande samtal. Däremot tog vi del av varandras 

filminspelningar, anteckningar och fotografier. 

 

Efter varje aktivitet tog vi det insamlade materialet och analyserade situationen genom 

att lyssna på våra egna frågor och lyssna på/tolka barnens tankar och vilka matematiska 

begrepp de använde. Bryman (2011) menar att intervjuer ska transkriberas ord för ord.  

Detta för att forskaren inte ska förbiser något men även för att det ska kunna återberättas 

på rätt sätt. Det gjorde att vi noggrant transkriberade barnens svar från 

filminspelningarna ord för ord. 

 

Vi började med att titta på filmerna. Anteckningarna var till stor nytta när vi gick 

igenom filmerna. Vi såg filmerna var och en för sig. När vi såg filmerna flera gånger 

kom det fram nya saker som man inte sett eller tänkt på då man varit delaktig. Det var 

lättare att se de filmerna man själv varit delaktig i för då hade man hela bilden av vad 

som skett (i filmerna är kameran riktad åt bordet och det kunde förekomma blickar eller 
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annan kroppsspråk mellan barnen som inte går att se i filmen). Vi tittade på filmerna i 

olika inbördes ordning. Anteckningarna som vi gjorde till varje film blev grunden för 

det vi jämförde. Vi såg filmerna med olika fokus. Första gången vi såg filmerna letade 

vi efter de begrepp som vi hade i vårt observationsschema. Andra gången vi såg 

filmerna letade vi efter de tillvägagångssätt barnen använde när de sorterade. Här var 

litteraturen till stor hjälp då man hade en liten föraning om vilka begrepp barnen kunde 

använda. Till sist gick vi genom vårt material och såg att vi kommit fram till nästan 

detsamma som den andre. Vi tog varandras material (filmer och anteckningar) och 

tittade på det och sen sammanställde vi det tillsammans. Avslutningsvis sammanställdes 

materialet utifrån studiens två frågeställningar. 

  

4.7 Tillförlitlighet 

När man gör en kvalitativ forskning och för att den ska bli tillförlitlig måste forskaren 

vara uppmärksam på reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar enligt Patel och 

Davidson (1991) om hur våra intervjuer och observationer går att mäta i resultatet samt 

om resultatet är tillförlitligt och hur mycket av resultatet som går att generalisera 

(Bryman 2011; Johansson & Svedner 2010). Resultatet ska fastställa att allt materialet 

samlats in på noggrant och rätt sätt (Patel & Davidson 1991). 

 

4.7.1 Reliabilitet   

Med hög reliabilitet menas att materialet är pålitligt och inte påverkas av förändringar i 

tid, plats, intervjuvare osv. (Elofsson 2005). Författaren beskriver att det är svårt att 

förhålla sig neutral och att man påverkar genom val av frågor och hur dessa är 

formulerade. Det går inte använda frågor där svaret blir ja eller nej på, utan använda 

frågor som ger den svarande möjligheter att utveckla sitt svar. Frågorna får inte heller 

leda till att svaren svävar iväg. Det kan därför vara bra att titta på tidigare studier för att 

få en bild av vad som kan vara relevant att fråga om.  På så vis kan man undvika de 

värsta fallgroparna (2005). Frågorna till barnen i vår studie är utformade för att inte leda 

barnen (se bilaga B). I en kvalitativ studie påverkas reliabiliteten av att forskaren är 

indikator och återgivare av resultatet (Kvale 1997). Det handlar om att barnen förstått 

vad de skulle göra och formuleringen på frågorna inte påverkat barnens svar. Vi har 

ställt nästan samma följdfrågor till barnen för att vi ska kunna försäkra validitet och 

reliabilitet. Vi har även utgått ifrån syfte och frågeställningar samt sett till att de 

besvarats. Viktig utgångspunkt är att vi observatörer eller intervjuare har förmåga att 

utföra observationer eller strukturerade intervjuer på ett bra sätt.  

 

Videoinspelat material ökar reliabiliteten hos studien för där kan forskarna gå tillbaka 

och se vad som gjordes och vad som sades (Elofsson 2005). Att vi såg på varandras 

filmer och jämförde våra anteckningar gjorde att reliabiliteten ökade genom att vi 

gemensamt mätte iakttagelserna, vilket ökade graden av enighet mellan oss 

observatörer. 

 

4.7.2 Validitet  

Med hög validitet menas att lyckas mäta det man menar att mäta. Genom att jämföra 

resultaten med annan tidigare gjord studie kan forskaren öka validiteten (Elofsson 

2005). Validitet betecknar rätt företeelse, där vi som observatörer utifrån 

observationssituationer, upptäcker och beskriver barnens tankar och handlingar. 

Validiteten är en beskrivning av noggrann mätning av författarens förståelse, 

datainsamling, urval och analysprocessen och den ska komplettera och baseras på 

teoribakgrund.  
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Genom följdfrågorna till barnen kunde vi förstå deras sätt att tänka. När man har en 

relation till barnen kanske man styr frågorna på ett annat sätt än om man inte hade det. 

Vi ansåg att detta gynnade barnen och gjorde det lättare för dem att besvara 

följdfrågorna. Analys och insamlande materialet kan dock ändå påverkats av vi som 

deltagande fört med oss (Bryman 2011). 

 

En deltagande observation i relation mot andra undersökningsmetoder som till exempel 

intervju och enkäter är en mer sann och tillförlitlig undersökningsmetod för att samla 

information om olika skeenden (Bryman 2011). Enligt Bryman (1997) är problemet 

som vi möter när vi genomför kvalitativa forskningar vår egen tolkning av situationer 

som vi beskriver utifrån andras perspektiv.  

 

4.8 Etiskt ställningstagande 

I alla undersökningar är det viktigt att uppfylla och utföra forskning på ett korrekt sätt. 

Detta innebär att uppfylla alla normer inom forskningsetiska principerna mellan alla 

deltagare i forskningsprocessen och samtidigt vägleda oss i vår planering av 

forskningsarbetet. Vi är skyldiga att uppfylla fyra allmänna krav på forskning enligt 

Vetenskapsrådet (2002). 

 

4.8.1 Informationskravet  

Detta krav innebär att alla ska vara informerade och förstå innebörden av det samt att de 

ska veta att det är friviligt att deltaga (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Vi informerade föräldrar vars barn som medverkade i undersökningsprocessen om hur 

vi skulle genomföra vår undersökning. Vi beskrev vad det handlade om och vilket syfte 

vi hade med vår undersökning. Vi upplyste om att deras barns deltagande var frivilligt 

och kunde avbrytas när som helst och deras deltagande användes i kunskapssyfte (se 

bilaga C). Barnen fick också veta att de när som helst kunde avbryta filminspelningen 

eller sitt deltagande.  

 

4.8.2 Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att alla inblandade ska ha förstått vad det innebär att vara med och att 

det ska förstå att det när som helst de vill kan avbryta sin medverkan. De inblandade ska 

få skriva på en blankett där de godkänner att de är med (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Alla föräldrar vars barn skulle medverka i undersökningen fick skriva under en 

samtyckesblankett där de fick skriftlig information om vårt arbete (se bilaga C). Men 

även om föräldrarna skrev under så pratade vi med barnen som själva bestämde om de 

ville, eller inte ville vara med i undersökningen. Att avbryta sin medverkan i 

undersökningar har alla deltagare haft rätt till, utan att bli påverkade på något sätt. Vid 

ett tillfälle var det ett barn under filminspelningen som sa ifrån och inte ville bli filmad, 

därför avbröts filmningen omgående och den filmen användes inte i undersökningen. 

 

4.8.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att alla upplysningar om personerna som finns med i 

undersökningen ska hållas konfidentiella och förvaras så att inga utomstående kan få tag 

i dem (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Alla berörda i undersökning respekterades genom att deras identifiering skyddades av 

tystnadsplikten. Vi hade allt material inlåst. Vi valde att diskutera våra observationer 

enbart med varandra så att inte det skulle ske några som helst misstag och att materialet 
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hamnade fel. Vi frågade föräldrar och barn om vi fick tillåtelse att filma barnen (se 

bilaga C). Efter avslutad aktivitet gick vi genom filmerna samt material med barnen. Vi 

har även påhittade namn på barnen och det framgår inte i texten vilka förskola barnen 

går på. 

 

4.8.4 Nyttjandekravet 

Kravet innebär att allt forskningsmaterial bara bör användes i forskningssyfte och att det 

inte får lämnas ut eller hamna i fel händer (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Vi följde Vetenskapsrådet och använde enbart materialet i utbildningssyfte och lämnade 

inte ut det till någon annan. 
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5. Resultat  
Vi har delat in vårt resultat efter materialet kritor, pasta och pärlor. I resultat redovisar 

vi barnens tillvägagångssätt vid sorteringen samt vilka begrepp som framkommer i de 

olika situationerna. Resultatet är uppställt utifrån de olika material som barnen 

sorterade. Resultatet av vår undersökning visade att barn har förmåga att sortera olika 

föremål utifrån deras egenskaper som färg, storlek, form, mönster osv. De såg skillnad 

på föremål och egenskaper och upptäckte samband. Utifrån våra observationer visade 

barn förmåga att sortera saker på många olika sätt, men de valde själva vilka egenskaper 

hos föremålen som var intressanta för dem (individuellt). När barnen klassificerade 

utgick de oftast utifrån karaktärsdragen färg, mönster, form och storlek. Det som syntes 

tydligast i alla aktiviteterna var att barnen sorterade efter färger och efter mönster.  

 

5.1.1 Barnen sorterar kritor 

Barnen Moa, Kalle och Lina sorterade kritor efter färg och storlek. De delade kritorna i 

"nya" (oanvända) och "nästan nya" men ändå var de använda, de upptäckte att kritans 

topp var lite rund och att den då skiljde sig från "ny" kritor vars topp var vass eller hel. 

 

  
Bild 5.1 kritor med olika toppar 

                          

Barnen Moa, Kalle och Lina jämförde kritor och bedömde skillnad. De utgick ifrån 

längden och jämförde kritans längd, efter en stund rättar de sin bedömning efter kritans 

längd som avgör sorteringen. Moa visade krita med hel och vass topp. 

  

Moa: Din är mindre än min, 

Kalle: Min är ny... i alla fall större än din... 

Lina: Nästan som ny, 

Moa: Är kritan ny eller den är redan använd, nästan som ny, Min är 

ny,  

     Moa: Den är ny, den är vass, ser du, känn, 

 

Kritans längd undersöktes noggrant och särskilt kritans topp fick uppmärksamhet. 

Barnen Moa, Kalle och Lina analyserade den genom att mäta den.  

 

Lina: Den är minst, den är mitt emellan, och den också är mittemellan 

och den är störst. 
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Barnen Moa, Kalle och Lina sorterade kritorna i storleksordning. När två kritor stod i 

mitten fast de är inte var lika långa, uppfattade barnen det som att de var 

mittemellanstora.  

 

                            
Bild 5.2 Kritor sorterat efter storlek.          Bild 5.3 Kritor sorterad efter storlek.  

 

Barnen Moa, Kalle och Lina uppfattade kritornas längd som störst, minst och 

mittemellan, istället för kort, längre, längst. De placerade den längsta och de kortaste 

kritorna som två ytterpunkter och där emellan kritor i varierade storlek. När två kritor 

stod i mitten fast de är inte var lika långa, uppfattade barnen det som att de var 

mittemellanstora. 

 
5.1.2 Barnen sorterar pasta 

De flesta barn sorterade pastan på flera olika sätt. Vissa började med att göra som sin 

kamrat utan egen tanke med sin sortering, men de flesta gångerna bestämde de flesta 

barn sig snabbt för en sortering utifrån någon egenskap. 

 

Daniel: Jag börjar samla snäckorna, du kan ta älgarna, du kan ta fjärilarna Jag 

samlar älgar. 

Kalle J: Där ligger en fjäril kan de ge mig den? 

 

Pastans olika egenskaper skilde sig utifrån färg och form. När barnen Anna, Kristina 

och Anita sorterade höll de fast vid sina idéer om hur de ville sortera. De letande 

målmedvetet efter en struktur som de förstod. Så här uttryckte några av dem detta:  

 

Anna: Hur mycket har du?  

Kristina: Många, Titta,  

Anna: Jag vill ha skruvar, jag samlar skruvar,  

Kristina: Du tog många, allt!  

Anna: Ok ta dom! jag behöver inte dom, jag samlar snäckor och fjärilar. 

 

I stort sett kunde alla barn som sorterade pasta benämna formen men valde oftast 

formen på pastan med ordet pastan till exempel: Här får du sortera samma pasta, eller 

Jag kan sortera denna pasta.  

 

Andreas sorterade inte efter någon som helst egenskap. Han lade pastan i tre högar, en 

skulle vara till mamma, en till pappa och en till honom själv. Han pratade om att de 

skulle äta pastan men att de inte kunde äta den om det inte var precis lika stora högar. 

Han lade inte någon vikt vid att pastan hade olika former eller att den hade olika färger, 

bara att högarna skulle vara lika stora. Anders sorterade efter antal, tre stora högar blev 

det totalt. 

 

 

 

Bild 5.4 Tre olika högar   
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Vid ett tillfälle då Alexandra klassificerade tog hon hela mängden och sorterade efter 

samma egenskap. Hon valde att utgå ifrån små, mellanstora och stora pasta. Hon lade 

den som var störst först och sedan den som var mindre och till sist så lade hon den som 

var minst. Vi såg även att Bo och Kasper klassificerade pastan genom att utgå ifrån lite 

ljus pasta, lite ljusare pasta och ljusas pasta. Där var det Kasper som upptäckte att 

pastan hade olika nyanser och tillsammans med Bo sorterade de pastan. Tre högar 

utifrån ljust, ljusast och allra ljusast. De nämnde även att pastan kanske var ny och 

gammal och äldst. De trodde även att den som var gamlast (äldst) kanske inte smakade 

så gott heller. Barnen började även jämföra pastan med hur gamla de själva var samt 

äldst som pedagogen. 

 

Vi ett sorteringstillfälle fanns det fyra olika sorters pasta former (älgar, fjärilar, snäckor 

och fotbollar) som barnen Daniel och Kalle J sorterade. Daniel och Kalle J valde att 

sortera efter antal. De lade fyra olika pastaformer i varje hög. Det blev totalt fem högar 

med fyra föremål i varje sorteringsgrupp.  

 

Kalle J: En älg, en rund fotbollspasta, en snäcka och fjärilspasta. Nu 

kan du lägga din rad där.  

 

Kalle J och Daniel visar förmåga att se tal som en bild och räknar till fem utan att 

använda en, två tre… De har förmåga att se antal genom en blick, så kallad subitizering, 

vilket innebär att de inte behöver räkna utan uppfattar antalet enbart genom att se bilden 

av föremålen.  

 

När Anton och Viktor sorterade så var det lite pasta kvar i två av påsarna som några 

barn sorterat förut. Det låg tio stycken i varje påse och det var olika sorter. Viktor 

började räkna en, två, tre osv. Han räknade till tio. När han var klar tog Anton en fjäril 

och parade ihop den med en av Viktors älgar. 

 

Anton: Titta det är två djur ihop. 

 

Anton och Viktor sorterade efter antal. När jag frågar varför de ligger så svarar de,  

 

Där snyggast så och sen så hör de ihop två med två. 

 

5.1.2 Barnen sorterar pärlor 

Barnen sorterade blandade pärlor som innehåller många egenskaper. De som sorterade 

pärlor fokuserade på det som var utgångspunkten för deras individuella beslut, till 

exempel vilken pärla som var finast, deras favoritfärg, hur pärlan kändes. Barnen blev 

intresserade när de upptäckte skillnader med pärlorna och uppmärksammande andra 

barn på detta genom att ta upp pärlorna i handen, peka eller känna på pärlorna med 

fingrarna. Barnen hade förmåga att uttrycka sina tankar verbalt och beskriva den 

situation/handling som pågick. De öppnade ett samtal där alla barn var delaktiga, de 

analyserade och letade efter likheter och olikheter tillsammans. Begrepp som randiga, 

prickiga, runda och fyrkantiga kunde förekomma. Barnen beskrev sina olika tankar och 

funderingar. 

Jenny: Jag samlar alla som är olika, de är randiga, röda och orange 

med prickar, inte likadana och inte lika stora. 
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Flera barn hade kunskap och visade intresse om sortering utifrån olika former och 

mönster. De kunde uttrycka sina tankar och beskriva sitt arbete på ett väldigt bra sätt. Vi 

såg att vissa barn grupperade färg med samma form eller grupperade samma form som 

har olika färg.   

 

Eva: De ser lika de prickiga fast en annan färg jag samlar alla de 

som är olika. Eller, Jag samlar de som är ovala och prickiga och de 

har olika färg. 

 

Vid ett tillfälle fokuserade Pia på formen, och inte på färgen som kamraten Isabelle 

bredvid gjorde. Pia stannade upp i sin sortering och uppmärksammade två olika föremål 

som hade gemensamma egenskaper.  

 

Pia: Titta, de är lika, lika stora och de är samma.  

 

Barnen Pia och Isabelle tittade på pärlorna och såg fundersamma ut men hade svårt att 

bedöma färgen på pärlorna.  

 

Isabelle: Fast en pärla är gul som solen och den andra är mycke mycke 

ljusare, jag vet inte, nästan som vit fast inte vit, en annan färg, lite ljus. 

 

                              
 Bild 5.5Två pärlor som barnen undersöker färgen på 

 

Pia skapade en ordning utifrån pärlornas storlek. Hon tog upp en pärla i taget, 

observerade hur den såg ut och fortsatte sedan med de andra pärlorna. Därefter 

placerades de största pärlorna i en hög, de mindre i en annan och de minsta i en tredje 

hög. 

Pia: Den är störst, och den är lite mindre men den som är sist den är 

minst.  

 

Vi såg vid ett tillfälle att barnen Anja, Bertil, Jenny och Fanny kunde grundfärgerna 

(röd, grön, gul och blå). De pratade högt och benämnde de egenskaper hos föremålen 

som de tyckte var mest intressanta. Barnens egna idéer och intresse för olika egenskaper 

hos föremålen påverkade deras resultat, dvs. barnen som satt bredvid varandra sorterade 

utifrån olika utgångspunkter (till exempel antingen efter färg eller antingen efter form). 

En del barn tyckte att pärlans form och olika mönster på pärlorna var intressanta 

egenskaper. Det kunde vara pärlor som var prickiga, randiga eller runda. Fanny hittade 

en form som liknade en bikupa, men i olika färger, och sin detta som en egen 

uppfattning när det gällde hur man kunde sortera.  
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Fanny: Den här pärlan har ränder, fast inte färg på dom, jag känner 

 

Barnen Fanny, Jenny, Bertil och Anja testade/kände med fingrar,  

 

Fanny: Pärlan är en färgad fast den har ränder som är tryckta och 

har form som en honungskupa. 

 

 
 Bild 5.6 honungskupa                          

 

Anja beskrev en pärla med kubform och en som har cylindriskt form. 

 

Anja: Dom är fyrkantiga, runda, med hål i, Jag samlar de som är ovala och 

prickiga och de har olika färg.  

 

Två av barnen Eva och Bella hade samma utgångspunkt att beskriva pärlorna och det 

byggde på deras erfarenhet. Barnen fokuserade på mönster och använde sin kunskap om 

antal och färg. De sorterade genom att para ihop pärlorna två och två. En pärla hade en 

form som människa (till exempel en man eller kvinna) och den parade ihop med andra 

former (olika djur). 

 

   
 Bild 5.7 Pärlor ihopparade. 

 

Bella: En anka, en människa blå färg, en häst, en människa röd färg, 

en gris, en människa gul färg, ett får, en människa grön färg. 

 

  
 Bild 5.8 Pärlor ihopparade. 
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5.4 Sammanfattning 

Sammanfattat visade de tio observationstillfällerna att barnen sorterade på flera olika 

sätt. De egenskaper barnen uppfattade och utgick från vid sin sortering var färg, antal, 

storlek, form och mönster. Resultat visar att när de sorterade pasta kunde de se likheter 

och skillnad på ett tydligare sätt än när de sorterade pärlor. Pärlorna sorterades utifrån 

egenskaperna färg, antal och form. Vi såg att barnen också uppmärksammade 

geometriska former, både tvådimensionella och tredimensionella, och att de benämnde 

dem utifrån egna erfarenheter. När barnen sorterade använde de matematiska begrepp 

som stor och liten, ljus ljusare, tjock-smal, många färre.  

 

Följande begrepp synliggjordes i de olika sorteringsituationerna: 

 

Pasta: ljus- ljusare och ljusast; gammal, äldre och äldst; många, fler och flest; litet, 

mindre och minst. få, färre och flest 

 

Kritor: kort, längre längst, tunn, tjock och tjockast, liten, större och störst, ny, nästan 

ny, vass-rund, större, mindre och mittemellan  

 

Pärlor: rund- platt, små, större och störst, fin, finare och finast, gemensam egenskap 

som barnen uppmärksammade att alla pärlor hade, hål i, oval, fyrkant, rund, sida, lika, 

olika, många. 
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6. Analys 
 

6.1 Vilka tillvägagångssätt använder barn vid sortering  
Kärre (2013) beskriver att i organiserade situationer utforskar barnen tillsammans och 

där de tänker olika samt beskriver utifrån sina erfarenheter. I enligt med Kärre upplevde 

vi att barnen var mycket delaktiga.  

 

När barn sorterar utvecklar de ett logisk tänkande, de får en struktur världen omkring, 

de utvecklar ett kunnande och använder olika tillvägagångssätt att lösa problem samt lär 

sig att använda regler. Sortering handlar om att utforska och observera egenskaper i 

detalj. (Doverborg & Pramling Samuelsson 2010; Forsbäck 2006). Det handlar också 

om att jämföra föremål och att ha förmågan att observera likheter och olikheter (Malmer 

2002). I flera av observationerna sorterade barnen efter färg. Björklund (2009) skriver 

att barn behöver förstå skillnader och likheter och att det inte räcker att bara se att det 

skiljer sig eller är lika. Barn behöver förstå vad och på vilket sätt ett fenomen skiljer åt. 

 

Vi såg att barnen kommer överens utan att föra livliga diskussioner, vilket tolkas som 

att de har ett utvecklat språk och att kan kommunicera på ett tydligt sätt. En blick, en 

hand som pekar på ett föremål och ord som beskriver deras handlingar är tydliga. 

Barnen fyller på varandras meningar och avslutar dem tillsammans. Vygotskij (1995) 

 beskriver hur samspelet med omgivningen påverkar lärandet. Barnen vi observerade 

visade tydligt hur de som inte kan lär sig av de som kan. I sorteringsaktiviteterna syntes 

det att barnen lärde av varandra, att det de inte kunde utföra själva första gången kunde 

de göra själva vid nästa tillfälle. De härmade varandra, sorterade med hjälp av varandra 

och utvecklades tillsammans. Ibland påminde de varandra, ”nu ska jag sortera som du 

gjorde förra gången, det blev så fint”. Forsbäck (2006) påpekar att barn skapar ett 

abstrakt tänkande genom att de i förväg kan se sin sortering. De kan med andra ord 

föreställa sig sin sortering (Forsbäck 2006). I en observation såg vi tydligt att en pojke 

sorterade så att det skulle bli rättvist och han hade i förväg sett en sortering där högarna 

var lika stora. Han hade ingen tanke på form, färg eller mönster, han ändrade inte sitt 

tänkande utan höll sig till den tanken han haft från början. Lika stora högar, en till 

honom själv, en till pappa och en till mamma. 

 

Solem och Reikerås (2004)  beskriver hur viktig formen på ett föremål är för att vi ska 

kunna klassificera. Författarna menar att människan har en önskan om att bilda struktur 

och att få en överblick och det gör att vi behöver en gemensam klassificering och ett 

gemensamt språk. När vi har en ömsesidig uppfattning av innebörden i begreppen 

behöver vi inte beskriva dem igen på nytt. När Alexandra klassificerade och sorterade 

hade hon lärt sig att se på olikheter och likheter samt att jämföra dem. Hon 

uppmärksammade och visade på ett tydligt sätt genom att förklara sin sortering. När 

pedagogen frågade om hon kunde visa och göra om sin sortering på ett annat sätt så 

gjorde hon detta och uttryckte verbalt hur hon tänkt. När hon jämförde föremålen såg 

hon att de var olika, att de skiljde sig från varandra eller att det var lika. Hon såg och 

förstod föremålens egenskaper och vilken relation de hade till varandra. Det är en 

grundläggande för att man ska kunna klassificera och sortera (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2010, Forsbäck 2006). I vår studie kunde barnen även sammanföra kritor, 

pastan, eller pärlorna med någon/några gemensamma egenskaper som färg, form, 

storlek. Detta innebar att de också måste klara av att särskilja kritorna, pastan, eller 

pärlorna som hade olika egenskaper. Vid ett tillfälle när barnen sorterade kritor 

grupperades kritor efter flera egenskaper (nyans, storlek, längden, kritans topp, rund, 

vass, nästan ny), vilket ledde till att en gemensam egenskap hos alla grundfärg 
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upptäcktes. Kritorna är utmärkta att använda här då de skiljer sig lite från det andra vad 

gäller hur barn klassificerar. De har färg och form samtidigt som de har många olika 

dimensioner i slitage och läng etc. 

 

Forsbäck (2006) anser att när barn sorterar efter egenskapen antal så tänker de att det 

ska bli lika många föremål i varje gruppering. Det innebär till exempel att objekt delas 

in i fem sorteringsgrupper och att antalet i varje grupp blir den samma när sorteringen är 

färdig (2006). Barnen kunde räkna ett antal saker och samtidigt räkna fram till hur ett 

stort antal de är utan att behöva räkna dem en och en eller med fingrarna. De förstod 

också att när alla föremålen är räknade skall den sist sagda även ange antalet och antalet 

räknade (Johansson & Wirth 2007).  

 

6.2 Matematiska begrepp som barnen använder i sorteringsaktiviteterna 

Barnen använder matematiskt språk när de grupperar och sorterar det kan vara lägesord 

till exempel Jag samlar dem och lägger dem i ett hörn, Jag lägger dem under dina. 

Solem och Reikerås (2004) beskriver hur barn sätter ord på begrepp och hur de ofta 

använder kroppen för att uttrycka rumsbegrepp med hjälp av verbala/muntliga språket. I 

interaktionen använder vuxna många ord placeringsord dvs. var saker och ting befinner 

sig i relationen till varandra. I vår studie så använde barn placeringsord till exempel när 

barnen lade pärlor: först, sen mitt i mellan och sista eller när de sorterar kritor i lådan ”i 

den hörn” eller ”under dina”, ”bredvid mina”. Vi kunde även se att barnen pekade med 

handen och sedan bekräftade med ord sina tankar. Barnen sorterade ibland efter antal 

och vi såg då att de utgick ifrån räkneramsan eftersom de använde den för att bestämma 

antal. Lite intressant är att det nästan känns som barnen låter olika material ”tävla” med 

varandra som till exempel ”den är större än den där så den får ligga först…” 

 

Olika aktiviteter inspirerar barnen att fortsätta att utforska och analysera olika föremål 

och deras egenskaper och att hitta mera sätt att gruppera och sortera (Kärre 2013). 

Blandade pärlor med många egenskaper bekymrade inte barnen eftersom deras 

utgångspunkt oftast var deras eget intresse, dvs. vilka de tyckte var finast. Barnen 

uppmärksammade även att det var hål i pärlorna och utryckte formen oval, fyrkant och 

rund. Även pastan hade många egenskaper, barnen jämförde åldern på pastan med sin 

egen ålder och uttryckte att pastan måste vara minst så gammal som pedagogen som var 

med vid sorteringstillfället. Malmer (2002) beskriver hur barn ofta bygger sin sortering 

utifrån egna erfarenheter, det handlar alltså om att ta hjälp av erfarenheter, ordförråd 

och associationer (Malmer 2002). Att det centrala när barnen i undersökningen 

sorterade var deras egna erfarenheter såg vi tydligt och dessa erfarenheter uttryckte de 

både verbalt och med kroppen. De uttryckte det även genom att först härma någon men 

sedan övergå till att göra på sitt eget sätt (sin egen erfarenhet och intresse). 

 

Solem och Reikerås (2004) påvisar vikten av formen vid klassificering. Vi såg att 

barnen uttryckte stor, större, mindre, rund, tjock etc. när de använde materialet. 
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7. Diskussion  
 

7.1 Metoddiskussionen 

Vi som har gjort denna studie har inte varit bosatta i samma stad och därför har vi inte 

kunnat observera tillsammans. I en observation är det alltid bättre och lättare att vara två 

efter som man kan se och uppfatta olika saker. Därför valde vi att videofilma 

aktiviteterna för att kunna titta på dem flera gånger och på så sätt försäkra oss om att vi 

inte missat tillvägagångssätt barn använt vid sortering och vilka matematiska begrepp 

som de har uttryckt. Genom att använda oss av ett strukturerat observationsschema 

kunde vi titta på samma saker i analysen fast vi gjorde dem på olika förskolor och med 

olika barn i olika åldrar. Barnen i studien fick alla samma fråga, vill du/ ni följa med 

och sortera? Patel och Davidsson (1991) menar att observationer måste vara systematisk 

organiserade och data som samlas in måste antecknas systematisk. Vi transkriberade 

barnens och våra egna ord och dessa transkriberingar använde vi sedan som underlag 

för resultatet. Patel och Davidsson (1991) skriver om att talspråk och skriftspråk inte är 

samma med tanke att det försvinner en del av vårt kroppsspråk som ansiktsuttryck, 

gäster, mimik, fullständiga meningar och grammatiska fel. Genom att filma fick vi en 

mer sann bild av barnens uttrycksförmåga genom att vi fick med både bild, ord och 

kroppsspråk. 

 

Problematiken vid insamlade av informationer kan tillhöra validitetsproblematiken.  

Enligt Patel och Davidson (1991) finns det nackdelar i deltagande observationer. En av 

dessa nackdelar är att den deltagande observatören kan påverka gruppens naturliga 

beteende. Dock märkte vi att genom att barnen kände varandra och lekte tillsammans 

fick vi från början positiva förutsättningar. Det kan ha varit så att vi påverkat barnen 

men vi tror inte att det har spelat så stor roll i vår studie. Att barnen hade en relation till 

oss som gjorde att de var avslappade och inte blev blyga när vi ställde följdfrågor till 

dem utan de kunde istället svara och vår relation till barnen gjorde att de inte uppstod 

missförstånd. Barnen var vana vid att bli filmade.  De glömde bort att de blev filmade 

och påverkades inte av Ipad eller digitalkamera. Validiteten i vår studie är bra. Vårt 

underlag och tolkningen av observationerna är trovärdiga tack vare den vikt vi lade vid 

en stor objektivitet i insamlandet av information och vid analys.  Följdfrågorna till 

barnen kompletterade vår kvalitativa undersökning. Att vi har studerat till förskollärare 

kan göra att det vi ser kanske någon som inte läst eller arbetat med barn skulle se.  

 

7.2 Resultatdiskussionen 

Barn är duktiga på att sortera och de hittar på egna sorteringar, men att motivera sin 

sortering upplever vi att barn överlag har lite svårt med. När de sitter med annan kamrat 

tenderar ett av barnen att säga att deras sortering är som den de satt bredvid. Det gäller 

för oss pedagoger att utmana barnen genom att ställa följdfrågor som ”hur tänkte du nu” 

och ”kan man göra på annat sätt än din kamrat?” Det gäller att ta tillvara den drivkraft 

barn besitter att utforska och förstå sin omvärld. När barn, eller barn och pedagoger, 

interagerar, så utvecklas begrepp och sätt att tänka på.  

 

Björklund (2008) skriver att barnen bedömer storlek hos olika föremål som är olika och 

har flera olika egenskaper och nämner finns flera olika aspekter som varierar inom 

samma fenomen. Barnen uppmärksammar höjden på pärlan och förbiser pärlans 

tjocklek, form, mönster eller färg. Vi ser i vår studie att barn oftast väljer egenskaper 

som är konstanta till exempel färg eller form, samtidigt som relativa egenskaper till 

exempel storlek och längd inte väljs lika ofta. Malmer (2002) menar att det beror på att 
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barns olika tankeprocesser och tankestrukturer och att det inte enbart går att förändra 

endast med verbal kommunikation.  

 

När barn sorterar efter parbildning innebär det att de kan samordna. De har en 

föreställning att föra samman två och två. De har även utvecklat en förståelse om 

begrepp som lika många och olika många (Malmer 2002). Pojkarna som sorterade pasta 

tog en var och satte ihop så det blev två och två, en från varje hög, som bildade par. 

 

Det verkar som barn har lättare att sortera en liten mängd än en större mängd. Det visar 

barnen genom att de själva uttalar att ”det här var många” samt att de säger att de tror att 

det kommer att ta lång tid. Barn verkar i allmänhet tycka att det är roligt att sortera även 

om de inte alltid har begrepp om att det handlar om sortering. Kan resultatet ha 

påverkats att vi pratade med barnen om vad sortering innebär? Det kan vi inte helt 

utesluta, men eftersom vi inte pratade om olika sätt att sortera utan bara lyfte fram det 

barnen redan visste om sortering, gav det barn med mindre kunskap större möjligheter 

och gjorde att våra sorteringsaktiviteter hade större möjligheter att lyckas.  

 

I en sorteringsaktivitet använder sig barn av de tre begreppen Vygotskij (1995)  skriver 

om. Först det spontana begreppet där de utgår från sina personliga erfarenheter av 

sortering som till exempel form eller färg som de kan relatera till. Barn kan upptäcka 

och utveckla det spontana begreppet på egen hand eller tillsammans med andra barn 

eller en vuxen.  För att lära sig klassificera medvetet behöver barn undervisning i till 

exempel talföljder, geometri etc. Vad det gäller det vetenskapliga behöver barn hjälp 

med att vidareutveckla genom undervisning eller att en vuxen finns tillhands. När 

barnen fått en vetenskaplig introduktion/undervisning behöver de få tid till att reflektera 

och ”smälta” informationen så att det blir en lärdom/förståelse (Johansson & Wirth 

2007). Det som är mest väsentlig i Vygotskij (1995)  teori är de medvetna begreppen, 

där individen ska koppla samman det spontana och det vetenskapliga (Johansson & 

Wirth 2007). I vår studie ser vi att barn sorterar efter sin erfarenhet. Flickorna och 

pojkarna valde att benämna formerna utifrån vad de varit med om. En pojke tyckte att 

pastan såg ut som en fotboll då den var rund som en cirkel med hål i, hålen 

symboliserade då rutorna på fotbollen. Samma sorts pasta tyckte flickorna att det såg ut 

som solen. Solen är rund och lyser precis som den gula pastan, kom de fram till efter att 

de diskuterat formen på pastan. Vi menar att närvarande pedagogen ger möjligheter till 

lärande genom att pedagogen tar tillvara barnens olikheter vid sortering. Palmer (2011) 

betonar vikten av ett utforska och reflektera tillsammans barn och pedagoger och barn 

och barn Matematiska utmaningar och begrepp testas och utmanas vidare genom ett 

annat sätt att tänka. Barnens blir delaktiga och deras initiativ att hitta lösningar blir 

större som sedan kan leda till att barn upplever tillit till egen förmåga som 

”problemlösare”. 

 

 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Barn bedömer oftast egenskapen till exempel formen efter vad de erfaret. Det vore 

intressant att ta reda på mer om hur pojkar och flickor tänker om sin sortering när det 

gäller betydelse av könen. Klassificerar flickor och pojkar på samma sätt eller skiljer sig 

det och vad skulle i så fall det bero på? 
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I 
 

Bilaga A - Observationsschema                                                               

                                                                                                      
Observationsschema – Sortering: Observation nr:  Material:  

Deltagare: 

 

 

Bakgrundsuppgifter: Vad som var möjligt att sortera utifrån: 

antal,  

 

 

 

 

 

färg,  

 

former  

 

storlek Annat 

  

Bakgrundsuppgifter: Begrepp som var möjliga att synliggöra:  

Vilka Begrepp som synliggörs under observationen? Markera med kryss i spalten. 

Längd: lång, längre, längst, kort, kortare kortast. 

 

 

 

Storlek: 

 

 

 

större än Mindre 

än. 

    

Antal: 

 

 

många, fler än Färre än.    

Höjd: 

 

 

hög, högre, högst, låg, lägre lägst. 

Bredd: 

 

 

bred, bredare, bredast, smal, smalare smalast. 

Tjocklek: 

 

 

tjock, tjockare, tjockast, tunn, tunnare tunnast. 

Annat:       

Kommentar: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B – Sorteringsfrågor till barnen 

 

Hur tänkte du när du sorterade på det sättet? 

Varför tycker du att sakerna hör ihop? (Varför ligger de som ligger i den högen just i 

den högen?) (Vad gör det att de som ligger i den här högen ligger här?) 

Kan man sortera på något annat vis? 

Hur blir det då? (Varför tror du att det blir så?) 

Hur tänkte du nu? 

Berätta mera? 

Om du sortera Kalles sortering på något annat sätt kan du visa mig hur du skulle göra 

då?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

                                                                                                                                      

Bilaga C – Samtyckeformulär 

 

2014-05-14 

 

 

Hej, 

 

Vi heter Zinajda Konjhodzic och Marisel Björkman. Vi studerar på Växjö universitet 

och skriver ett examensarbete som handlar om barn och matematik. I vår studie kommer 

vi att titta närmare på barnens tillvägagångssätt kring olika sorteringsuppgifter som de 

får utföra tillsammans och eller enskilt med oss. Vi vill även observera vad barnen 

säger. 

 

Barnen kommer att arbeta med en pedagog eller i mindre grupper två och två och 

tanken är att vi ska videofilma dem när de funderar, kommunicerar och arbetar med de 

matematiska problemen. Under tiden uppgifterna genomförs, ställer vi frågor till 

barnen. För att dokumentera arbetet använder vi även digitalkamera och videokamera. 

 

All medverkan är frivilligt och kan avbrytas när som de själva vill. Intervjuerna kommer 

att spelas in. Allt som spelas in kommer att behandlas konfidentiellt och alla barn som 

medverkar kommer att avidentifieras. De uppgifter som lämnas kommer endast att 

användas i denna undersökning. 

 

Vi ber om er tillåtelse att låta ert barn få delta i undersökningen. Har ni något att 

invända, frågor eller synpunkter, kontakta oss eller någon av den ordinarie personalen 

senast (2014-06-28). 

 

Arbetet sker under handledning. Vår handledare är Gunilla Nilsson, universitetsadjunkt, 

Linneuniversitetet i Växjö, gunilla.i.nilsson@lnu.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

Zinajda Konjhodzic, (zk222ad@student.lnu.se) och Marisel Björkman, 

(mbjbj09@student.lnu.se) 
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