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Förord 
 
 
 
Vi som genomfört denna studie vill skicka ett stort och varmt tack till de personer som 
hjälpt och stöttat oss genom vårt skrivande och vår utveckling mot färdiga lärare. 
 
Först av allt vill vi rikta ett tack till vår handledare Susanne Klaar, Högskolan i Skövde, 
för all konstruktiv vägledning och en stor arbetsinsats för oss under hela vårt arbete.  
 
Vidare skickar vi ett tack till den förskola som lät oss komma och genomföra vår 
videoobservation. Genom detta vill vi också tacka barnen och deras föräldrar för att de 
gjorde detta möjligt.  
 
Vi vill också rikta ett tack till Katarina Rehn, språklärare årskurs 7 – 9 vid Mariaskolan, 
Mariestad, för hjälpen med översättningen i abstrakten.  
 
Vi vill också framföra ett tack till vår examinator Ulla Runesson som lagt ner tid och 
kraft på att hjälpa oss att få detta arbetes slutversion att bli så bra som möjligt. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett gott och roligt samarbete och vi tackar även 
våra familjer för att de stöttat oss och stått ut med oss under denna tid.   
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Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur barn upptäcker och uttrycker de 
matematiska dimensioner de möter under den fria leken på förskolan då de är i ett 
socialt samspel med andra barn. För att nå denna kunskap valde vi att göra en 
observationsstudie med deskriptiv inriktning. Studien genomfördes under det 
kvalitativa paradigmet. För att samla empirisk data till vår studie valde vi att 
dokumentera med hjälp av videokamera. Resultatet av den genomförda undersökningen 
visar på att barn i höggrad uttrycker olika matematiska dimensioner de upptäcker i den 
fria leken då de har ett socialt samspel med andra. Vår studie, samt annan, tidigare 
forskning visar tydligt att matematik och språk hela tiden finns som ett innehåll i 
förskolans pedagogik och det är avgörande för verksamheten att förstå vad och hur man 
ska upptäcka och uttrycka dessa både för barnen och för lärarna.  

Arbetet med denna studie gav oss en ny och fördjupad syn på matematiken och de olika 
dimensionerna av dessa som finns i förskolans verksamhet och som det är ibland är 
svårt att upptäcka om man inte vet vad man letar efter. Vi fick också en ny kunskap 
kring hur barn verbalt uttrycker olika matematiska begrepp och termer då de är i ett 
socialt samspel med andra barn. 
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The purpose of our investigation in this study was to find out how children discover and 
express the matematic dimention they find i there free playtime on the preschool when 
they are in social interplay together with another children. To achieve this knowledge 
we chose to make an observation study with a descriptive direction. We chose to make 
our study according to the qualitative paradigm. In order to gather empirical foundation 
to our study we chose to document with the help of a videocamera. The result of our 
investigation show that children more than we first believed use there language to 
discover the matematic dimention thet express in the free playtime. Our study, 
according to earlier research, shows clearly that mathematics and language al the time 
must be as a natural element in the pedagogy at the preeschool and that is a question of 
activities to understand how to discover and express both of this dimentions for the 
children and the teachers.  
 
Our work with this study has given us a new and deeper insight of the significance of 
mathematical dimention in the preschool activity how sometime is difficult to find if 
you dont know what you are looking for. We also get a new  significance about how 
children express the matematics in a social interplay with another children.  
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1 Inledning 
 
 
 
Under vår lärarutbildning med inriktning mot tidiga åldrar gick vi vårterminen 2008 en 
kurs med namnet Matematik för tidiga åldrar. Denna kurs väckte vårt intresse för 
matematik på förskolan. Något som intresserar oss extra mycket är barns spontana sätt 
att uttrycka de matematiska dimensioner de upptäcker under sin fria lek på förskolan. 
Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (hädanefter kallad VFU) och under 
fältstudier och annat arbete med barn funnit att barn spontant använder sitt språk till att 
lösa sina problem och uttrycka matematiska begrepp på ett mer påtagligt sätt än vi först 
trott.  

Vårt intresse för förskolan, matematik, språk och socialt samspel barn emellan är det 
som gett oss bakgrunden till arbetet med denna studie. Matematik var inte vårt stora 
intresse innan vi påbörjade kursen Matematik i tidiga åldrar. Vi fick genom denna kurs 
upp ögonen, för att väldigt mycket i förskolans vardag är matematik om man ser med de 
matematiska ”glasögonen” som Forsbäck uttrycker det i Gottberg & Rundgren (2006). 
Det framgick också tydligt hur viktigt språket är för matematiken och att man inte kan 
särskilja dessa åt. Matematiken på förskolan kan ses på många olika sätt och det finns 
många olika pedagogiska förhållningssätt till matematik. Vår förståelse av matematik är 
att det är ett stort och brett kunskapsfält inom både förskolans och skolans pedagogik. 
Vi ville utifrån denna förståelse skapa en forskningsfråga som också är av intresse ur ett 
vetenskapligt perspektiv och genom att söka svaret på denna fråga vill vi bidra med ny 
kunskap inom ett ganska outforskat område, nämligen hur de små barnen verbalt 
uttrycker sina matematiska upptäcker under den fria leken i ett socialt samspel med 
andra barn. Vi vill också föra en diskussion om på vilket sätt lärare i verksamheten kan 
ta tillvara och utmana det barnen ger uttryck för och på så vis hjälpa barnen till 
ytterligare lärande. 

I detta arbete har vi valt att titta lite närmare på de olika dimensioner av matematik 
barnen möter under den fria leken på förskolan. Detta ställs sedan i relation till språket 
och det sociala samspelet barnen emellan och hur de uttrycker de matematiska 
dimensioner de upptäcker inom matematiken. Exempel på aktiviteter som kan 
klassificeras som matematik på förskolan tar Björklund (2007) upp i sin 
doktorsavhandling. Hon nämner där bland annat likheter och skillnader och säger att 
erfara detta är grundläggande för allt lärande. Hon tar även upp delar och helheter och 
poängterar att vikten av att förstå skillnader mellan dessa lägger grunden till att förstå 
de matematiska symbolerna. Något vi håller med författaren om är att mönster, siffror 
och antal samt rumsuppfattning är det vanligaste innehållet i matematiskt arbete på 
förskolan. Förr talades det mycket om att var man duktig på matematik var man mindre 
duktig på språk och tvärt om, men många av dagens forskare bland andra Ahlberg 
(1994 och 1995), Björklund (2007) och Doverborg (2006) med flera framhåller att så 
inte alls är fallet utan matematikkunskaper kräver också goda språkiga kunskaper och 
att dessa båda inte kan ses som två olika delar i en pedagogik utan måste gå hand i 
hand.  

Ahlberg (1992) skriver att barn på förskolan ofta får använda just språket för att lösa 
olika problem och att detta är viktigt och hjälper barnen till en ökad 
omvärldsuppfattning och stärker deras tilltro till sin egen förmåga och även språket 



utvecklas om det får användas till att gemensamt med andra lösa olika problem och 
svårigheter. Även Skolverket (2003) visar på att sambandet mellan matematik och språk 
måste ges utrymme både på förskolan och i skolan särskilt under de tidiga skolåren. 

 
Ett väl utvecklat språk är en nödvändig förutsättning för allt annat lärande, också 
i matematik… I undervisningen behöver eleverna därför ges utrymme att förklara 
hur de har tänkt, hur de löst uppgifter och de behöver delta i samtal kring 
matematik som ett led i att utveckla sitt matematiska språk (Skolverket 2003 sid 
43). 
 

Med detta citat som grund vill vi ta reda på hur banen ger uttryck för de matematiska 
upptäckter de finner i sin vardag på förskolan. Vi har fått uppfattningen genom VFU 
och annat arbete på förskolor och skolor, att matematik och språk ses som olika innehåll 
i den pedagogiska verksamheten på förskolan och som två olika ämnen i skolans 
undervisning. Denna studie vill dock visa på att dessa båda går hand i hand och för att 
klara av bland annat problemlösning krävs ett språk. Det har under denna studies arbete 
varit svårt att hitta forskning kring språkets betydelse för matematiken då det gäller 
förskolans matematik. Den omfattande forskningen ligger inom skolans område och det 
tror vi beror på att matematiken, enligt vår uppfattning, ofta ses som ett skolämne, på 
förskolorna. Matematiklärare Ilkka Tourmaa 1 sa, vid en introduktion av matematik som 
kunskapsämne på den förskola denna studie genomfördes, att matematik och språk inte 
går att skiljas åt utan måste ses som en helhet.  
 
 

1.1 Historisk bakgrund 
 

Matematik har redan långt tillbaka i tiden, ansetts som ett viktigt ämne och varit en 
påtaglig nödvändighet i lärandet. Matematiken var nödvändig för bland annat handel 
och uträkningar av omvärlden omkring. Dessa uträkningar gjordes av de gamla 
filosoferna och var mycket noggranna.  

Platon införde räknekonsten även för allmänheten, denna skiljde sig dock från 
filosofernas räknekonst (Pettersson 1990).  

Björklund (2007) tar upp Schoenfelds syn och menar att matematik innebär att man gör 
observationer och kodar likheter och skillnader i sin omvärld, ofta genom de 
matematiska symbolerna. Genom detta menar Schoenfeld, blir matematik det som 
skapar förståelse av hur saker och ting upplevs i relation till varandra. Människan har 
skaffat och utvecklat vissa redskap för att få en bättre förståelse för denna relation. 
Detta gör matematiken till en social vetenskap och det finns en tydlig koppling till den 
levande världen och visar på den nödvändighet vi har av matematiken i vårt vardagsliv. 
Björklund förklarar att utan ett matematiskt kunnande är det svårt att överleva i den 
kultur en människa föds i och det är kulturen som sätter de ramar för matematiskt 
kunnande som krävs av barnet under dess uppväxt.  

                                                 
1 Ilkka Tourmaa, matematiklärare Guldkroksskolan åk 7 – 9. 2008- 10-15. Personlig kommunikation 



1.2 Centrala begrepp 
 
Här nedan presenteras de begrepp som är centrala i studien. Dessa begrepp är 
Matematiska dimensioner, Problemlösning, Socialt samspel. 

 
1.2.1 Matematiska dimensioner   
Matematik kan beskrivas som ”läran om samband som kan beskrivas med siffror” 
(Svensk skolordlista 2004). Men matematik är så mycket mer än siffror. Den matematik 
man arbetar med på förskolan handlar bland annat om objektens varaktighet, att 
upptäcka samband, mängdlära, relationen mellan delar och helhet, symboler och 
begrepp, statistik och mycket mer. Denna studie har koncentrerats kring den matematik 
som förekommer inom förskolans verksamhet och specificerat den till att enbart 
innefatta problemlösning med matematiskt innehåll. Denna form av matematik är ett 
förstadier till den vedertagna matematiken, den så kallade PRE-matematiken. I denna 
studie kommer vi använda ordet matematik till alla de olika dimensionerna av 
matematik och PRE-matematik barnen ger uttryck för. Att tillägna sig dessa 
matematiska kunskaper är en god grund att bygga vidare matematikinlärning på. Vissa 
av dessa tidiga matematiska kunskaper är en förutsättning för all annan matematisk 
kunskap. Det viktigaste lärandet för barnen på förskolan är objektets varaktighet, att 
upptäcka samband, sortering och klassificering och att få en uppfattning om rummens 
och tingens placering i förhållande till varandra (Björklund 2007).  Vi har i denna studie 
valt att koncentrera oss till en leksituation som går att klassificera som problemlösning 
som är en dimension av dem matematik barn möter på förskolan.  
 

1.2.2 Problemlösning  
Vad som kan ses som ett ”problem” beror på relationen mellan den som ska lösa en 
uppgift och uppgiften i sig. Det är individen som avgör om just detta är ett problem som 
måste lösas. Denna lösning av problemet kan då definieras som problemlösning. 
Problemlösningen hjälper barnen att lära sig hitta olika och varierande strategier att lösa 
problem, få utlopp för fantasi och kreativitet, möta vardagen och kunna lösa uppkomna 
problemsituationer där. Det är viktigt att barnen under problemlösningssituationer får 
många tillfällen att kommunicera med andra och få tillfällen att uttrycka sin upptäcker. 
Detta sker bäst i ett socialt samspel med andra barn och vuxna. I vår studie definieras 
problem som de svårigheter barn möter i sin vardag som de inte med automatik löser 
utan som kräver olika och nya strategier. Dessa strategier blir då problemlösning 
(Ahlberg 1992). 

1.2.3 Socialt samspel 
Björklund (2007), Ahlberg (1994) och Knutsdotter – Olofsson (2003) med flera skriver 
om betydelsen av det sociala samspelet mellan barnen redan tidigt och vilken betydelse 
detta har för deras förmåga att lära in och för att förstå sin omvärld. Det sociala 
samspelet handlar mycket om samförstånd, interaktion och turtagande. Genom detta 
samspel ges barnen möjlighet att upptäcka och uttrycka många olika fokus i livet. Att få 
möjlighet att utbyta tankar och funderingar med andra barn eller vuxna leder till ett 
lärande, en trygghet och en ökande självkännedom och detta lägger grunden för allt 
fortsatt lärande. Ju mindre barnen är ju större behov har de av socialt samspel och 



närhet då härmning och trygghet är det som ligger till grund för de allra minsta barnens 
hela utveckling. 
 



2 Syfte 
 
 
 
Syftet med denna studie är att uppmärksamma de olika dimensionerna av matematik 
barn i en leksituation i ett socialt samspel med andra barn får möjlighet att upptäckta 
och uttrycka.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Teoretisk bakgrund  
 
 
 
Under denna rubrik kommer ett försök göras att ge ett vidare perspektiv på vad som är 
matematik och vad som är specifikt för matematiken på förskolan. Vidare kommer det 
ges en kort beskrivning av vad som i denna studie avser språk och språkanvändning då 
de små barnen leker tillsammans.  
 

3.1 Olika dimensioner av matematik  
 
Här lyftes fram olika matematiska dimensioner som barn kan möta på i förskolan och 
som finns med i vår studie. Vidare kommer det att belysas förskolans matematik, de 
begrepp som är viktiga för barnen och vilken betydelse problemlösningen har för 
barnens möjligheter att lära in matematik redan tidigt. 

3.1.1 Problemlösning i ett socialt samspel 
Vad är egentligen ett problem och vad innebär det att lösa ett problem? Ett problem 
uppstår när en människas uppfattning och dess faktiska verklighet inte stämmer 
överens. Ett problem uppstår alltså när människan inte har en lösningsmodell för att nå 
sitt mål utan måste hitta nya, dittills okända, vägar. Detta kräver ett målinriktat 
tänkande och en reflekterande uppmärksamhet. I en problemlösningssituation finns ofta 
flera delproblem som genom att bilda en helhet för problemlösningsprocessen framåt.  

Matematisk förmåga kan ses som en speciell talang som man använder både i 
vardagliga sammanhang och inom vetenskapen. För att lösa olika former av 
matematiska problem krävs ett kunnande att tänka i flera steg och att kunna variera 
perspektiv. Det krävs också förmåga att hålla kvar de olika problemens detaljer i tanken 
och samtidigt leta efter en helhetslösning. Små barns lösningar bygger på här och nu 
och skiljer från de skriftliga lösningar de ställs inför i skolan. Även om barnen inte 
själva är medvetna om att det de gör är matematik och problemlösning är deras möte 
med dessa olika problem mycket värdefulla för att de skall utveckla en förståelse för 
kommande matematiska beräkningar. Redan mycket små barn på förskolan kan visa 
sina avsikter med sitt handlande och visar att de kan tillägna sig kunskaper om sin 
omvärld. Denna kunskap ökar genom problemlösning som de stöter på i sin vardag 
(Öhberg, 2004).  

I verksamheten med småbarn bör man arbeta med problem som direkt knyter an till 
barnens egen erfarenhetsvärld och sättas i ett socialt sammanhang. Detta ger barnen en 
förståelse av användningen av matematiken i vardagen. Det är viktigt att barnen får 
möta matematiken i många olika sammanhang så som siffror, räkning, problemlösning, 
begrepp med mera. Det är också viktigt att de får använda alla sina sinnen och genom 
dessa erfara matematisk förståelse i olika situationer som förekommer i deras vardag 
(Ahlberg 1994; 1995). När de små barnen lär och upplever i sin vardag engagerar de sig 
i problemlösningssituationer. Genom olika problemlösningsprocesser kan barnen 
komma fram till nya insikter och kunskaper vilket leder till ett utvidgat lärande 
(Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Utan att ha en fullständig taluppfattning har 



barnen ändå vid många tillfällen på förskolan mött matematiken i olika vardagliga 
situationer. Den fria leken innehåller mycket matematik. När barnen hoppar, spelar 
spel, bygger, leker med olika leksaker och andra fria lekar, får de mycket matematik 
med sig och det är viktigt att denna synliggörs för barnen. Den matematik de möter i 
skolan är mer lik den formella matematikundervisningen och detta kan för vissa barn 
leda till en allt för stor skillnad mot förskolans mer fria matematik, detta kan leda till 
minskad lust och få negativa följder för deras fortsatta matematiska lärande (Ahlberg, 
1992). Det är viktigt att barnen får möjlighet att lösa de olika problem som kan uppstå i 
ett samspel med andra barn. Detta ger dem möjlighet att få olika dimensioner på 
problemet och hitta olika sätt att uttrycka det de upptäckt. Detta gör att de både utvidgar 
sitt ordförråd, ökar sin verbala förmåga, ser lärandet som lustfyllt och lär sig att se ett 
problem och dess lösning ur andra synvinklar än sina egna (Knutsdotter – Olofsson 
2003).     

3.1.2 Matematiska ord och begrepp 
Det är viktigt att barn börjar utveckla ett logiskt tänkande redan tidigt, då detta har ett 
samband med den matematiska förmågan. Något av det barnet behöver skapa sig är en 
förståelse om i matematiken är bland annat mängd, objektets varaktighet, samband, tid 
och rum. Sortering och klassificering är två andra begrepp som är viktiga inte minst när 
barn skall börja arbeta med problemlösning och det finns småbarnsforskning som visar 
på att barn så små som i ettårsåldern använder sig av sortering och klassificering som en 
strategi för problemlösning (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). I nästan allt det 
vi gör i vår vardag finns matematiken där utan att vi tänker på det som till exempel när 
vi går och handlar, när vi kör bil eller när vi ställer in och plockar ur disken ur 
diskmaskinen. Matematik är så mycket mer än att räkna. Matematik är att upptäcka 
världen.  

Det är viktigt att ta tillvara på de tillfällen som ges på förskolan som bland annat 
handlar om att sortera och mäta, eftersom sortering är grunden i all matematik. På 
förskolan kan det finnas många tillfällen då man kan använda sig av sortering. Ett sätt 
är att låta barnen vara med och duka eller hjälpa till att städa in och sortera leksaker i 
olika lådor och hyllor. Att lära sig sortera är viktig kunskap att ha med sig i livet då vi i 
väldigt många sammanhang behöver sortera och hitta bra och snabba strategier för detta 
(Björklund 2007).  

3.1.3 Tal och antal  
I allt lärande finns det någon form av förkunskap hos barnet och utan denna förkunskap 
blir det omöjligt att tillgodogöra sig ny kunskap. En viktig förkunskap för att kunna 
göra beräkningar och uppräkningar är att man behärskar talens namn och i vilken 
ordning de förekommer. De flesta barn, har redan innan de börjar skolan, lärt sig 
talraden upp till tio, många även upp till 20. Det är viktigt att alla barn kan ramsräkna 
upp till tio innan skolstart, för att på detta sätt ha hört och fått en förståelse för siffrornas 
namn och ordningsföljd (Löwing & Kilborn 2003). När barn väl börjar känna igen 
siffror, letar de gärna efter dessa i sin omgivning och påpekar hela tiden var de finns. 
De räknar till exempel antalet barn på förskolan, bilarna i leklådan, fingrarna på 
vantarna och mycket annat (Doverbog & Pramling Samuelsson 1999).  



3.1.4 Mönster och former 
Matematik handlar till stor del om relationer, strukturer och mönster. Barn sorterar 
föremål på många olika sätt, under hela sin uppväxt. Som exempel kan ges att de 
sorterar bilar eller dockor i storleksordning, de sorterar pinnar, kottar och stenar i bredd, 
längd eller storlek. Att upptäcka former och mönster i sin närhet hjälper barnen att 
lägga en grund för ett geometriskt tänkande (Ahlberg 2000). Runtomkring alla individer 
finns det ett antal olika former som uppfattas mer eller mindre omedvetet. Det är viktigt 
att ge barnen de olika namnen på de geometriska figurer de möter på i sin vardag som 
cirklar, kvadrater, trianglar och liknande (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). 
Viljan att skapa vackra mönster har barnen med sig redan tidigt. Detta kan man 
tillexempel se prov på då de trär pärlor på tråd och vill göra dessa vackra eller då de 
beundrar en vackert mönstrad trasmatta eller gardin (Ahlström, Bergius, Emanuelsson, 
G, Emanuelsson, L, Holmqvist, Rystedt och Wallby 1996). 

3.1.5 Rumsuppfattning och lägesord   
Rumsuppfattning handlar om att kunna förstå, använda och utbyta information om var 
barnet eller föremålet befinner sig i förhållande till sin omgivning. För att förstå och 
utbyta information av detta slag används signaler och begrepp som anger läge, avstånd 
eller riktning. Rumsuppfattning kan också handla om föremåls förflyttning, jämförelse 
och uppskattningar av storlek, avstånd, vinklar, plana områden, volymer och föremål 
som barn har runt sig i sin vardag, det handlar också om i, bakom, framför, utanför och 
liknande (Doverborg, 2006).  

3.1.6 Delar och helhet 
Barns förmåga att urskilja delar av en helhet betyder att de medvetet riktar sig mot 
delarna och delarnas relationer till varandra och till helheten. De visar också en 
förståelse för att flera delar tillsammans kan bilda en helhet. Denna förståelse gör det 
också möjligt att generalisera och abstrahera mängder och detta genom att använda 
begrepp och symboler. Att förstå hur delar och helhet hänger ihop är en grundläggande 
kunskap inom matematiken. Denna förståelse av relationer mellan delar och helhet 
grundläggs redan tidigt hos barnen i det sociala samspelet mellan barn, barn och vuxen 
och i interaktionen mellan barnet och tingen. Denna förståelse kan barnen ge uttryck för 
långt innan de besitter förmågan att uttrycka ett vedertaget språk anpassat till den 
kontext i vilket barnet befinner sig (Björklund 2007).  

3.1.7 Gelman och Gallistels fem principer 
Det är lätt att som vuxen förledas att tro att barn som kan ramsräkna verkligen kan 
räkna och att de klara av att lösa olika former av problem med matematiskt innehåll. 
Det krävs dock att barnen har lite mer förståelse för de tal de rabblar i ramsan för att 
kunna säga att de behärskar matematisk räkning. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(1999) tar upp de fem principer som de två engelska forskarna Gelman och Gallistel har 
utvecklat fem principer vilka barnen bör visa förståelse av innan man kan säga att de 
kan räkna. Dessa fem principer är följande;  

Principen om ett – till – ett korrespondens. Denna princip innebär att barnen ska kunna 
jämföra olika antal föremål genom att få dem att bilda par. Föremålen skall då finnas i 
två olika mängder och föremål från den ena mängden ska bilda par med ett föremål från 
den andra mängden.  



Principen om den stabila ordningen. Denna princip innebär att barnen vid en 
uppräkning av föremål konsekvent använder räkneorden i den ordning de lärt sig dem 
från början. Barnen pekar på föremålen samtidigt som de benämner dessa i form av ett 
räkneord och då heter föremålet så, även om föremålet sedan byter plats.  

Kardinalprincipen. Denna princip handlar om att då barnen räknat ett antal föremål, är 
den sist räknade siffran, det antal föremål som finns i mängden. Om det finns fem bilar 
och barnet räknar ett, två, tre, fyra, fem ska de på frågan – Hur många bilar var det? 
Kunna svara fem, utan att åter behöva räkna från ett.  

Abstraktionsprincipen. Denna princip handlar om att föremål av olika slag som finns 
inom en väl avgränsad mängd kan räknas tillsammans. En bil, en båt, en spade och en 
nalle blir tillsammans fyra lika väl som fyra bilar också blir fyra.  

Den irrelevanta ordningens princip. Denna princip handlar om att oavsett i vilken 
ordning föremålen räknas blir antalet alltid det samma under förutsättning att varje 
föremål bara räknas en gång.  

Enligt Gelman och Gallistel är principerna ett, fyra och fem de som barnen behärskar 
utan att ha någon förståelse för räkneorden medan principerna två och tre helt är knutna 
till räkneramsan. Principerna utvecklas allt eftersom barnen blir äldre och inte i den 
ordning de angetts här. Barnen kan klara princip ett och fem som exempel utan att 
behärska två och fyra.  
 

 3.2 Matematik i förskolan 
 
Ahlberg (2000) har under en längre tid forskat kring barns lärande i matematik och 
undervisning. Hennes forskning visar att en alltför strukturerad och skolliknande 
undervisning är ogynnsam om man börjar arbeta med den förtidigt bland barnen på 
förskolan. Förskolan fick sin första läroplan, Läroplan för förskolan 1998 (hädanefter 
kallad Lpfö 98) och denna läroplan är till innehåll och upplägg likartad med skolans 
läroplan, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet 1994 (Hädanefter kallad Lpo 94). I de båda läroplanerna finns flera 
gemensamma riktlinjer av det pedagogiska innehållet som sätter sin prägel på båda 
läroplanerna och en av dessa är matematiken. Denna pedagogik bidrar till att pedagoger 
på förskolan inte kan välja bort matematiken, alla barn på förskolan ska ges en 
matematikinriktad pedagogik som utmanar deras lärande och tankar. Vad är det då i 
läroplanen som säger att förskolan ska arbeta med matematik? I läroplanen står att 
barnen ska få en tilltro på sin egen förmåga och genom denna förmåga utveckla en 
grundläggande förståelse för matematiska begrepp och hur dessa tillämpas i, för dem, 
meningsfulla sammanhang. De ska bland annat kunna orientera sig i tid och rum, få 
kunskaper kring mätning, former och tal. 

Hur ska nu förskolan kunna erbjuda barnen ett relevant matematiskt innehåll? 
Utgångspunkten måste vara den vanliga, traditionella verksamheten på förskolan så 
som leken, de vardagliga rutinerna och temaarbeten med matematik som utgångspunkt. 
Det centrala i dessa lärandesituationer är att de tar sin utgångspunkt i det viktigaste, 
nämligen barnen. Fokus på förskolans matematik, bör vara problemlösningen. Ett sätt 
att få fram problemlösning på förskolan är att arbeta med skapande och med lek och 
därmed utmana barnens fantasi. Det är dock viktigt att det i dessa aktiviteter tydligt 
synliggörs vad som är matematik och därmed ges alla barn möjlighet att vara med och 



lära. Då det inte finns en metod som fungerar för alla barn går det genom leken få en 
variation av metoder och därmed få med fler barn i lärandet (Doverborg 2006). 

 

3.3 Språkanvändningens betydelse 
 

Språket har en avgörande roll för barns matematikinlärning. Språket används bland 
annat i form av matematiska begrepp, dels i form av matematiskt symbolspråk som gör 
att människor kan kommunicera med en matematisk innebörd. Det är när det 
matematiska symbolspråket och barnets verbala språk inte stämmer överens som det 
kan uppstå problem (Ahlberg 2001). Det är viktigt för utvecklandet av barnens språk att 
man samtalar mycket med barnen, detta gäller även i matematiken, de vuxna måste 
prata matematik med barnen och synliggöra vad som kan definieras som matematik 
både på förskolan och hemma. Det är viktigt att barnen redan tidigt får upptäcka och 
ges möjlighet att uttrycka olika matematiska dimensioner (Skolverket 2003). Språket är 
ett nödvändigt redskap för att få kunskaper kring olika matematiska förhållanden. För 
att denna utveckling skall ske har språket och tänkandet en mycket viktig roll. Barnen 
måste få uttrycka sig på ett för dem naturligt språk utan att lärare går in och rättar dem. 
För att lära barnen det mer formella matematiska språket är det viktigt att lärare och 
andra vuxna uttrycker sig mer formellt i samtal med barnen. Att använda formella 
matematiska begrepp bidrar till att vidga barnens ordförråd och språkbruk. Språket och 
lärandet hör ihop och det är viktigt att barnen ges tillfällen till samtal och reflektion 
kring språk och matematik på förskolan och att de blir lyssnade på utan att tillrättavisas. 
Detta sker i ett socialt samspel mellan barnen i leken eller mellan barnen och den 
vuxne. I det sociala samspelet ges utrymme för nya upptäckter och det upptäckta kan 
uttryckas på olika sätt. Det är innebörden i det barnen ger uttryck för som är det viktiga 
i samspelet inte om de använder ett formellt matematiskt språk (Ahlberg 1992). 
 
De fyra engelska forskarna Rudd, Lambert, Satterwhite och Zaier (2008) beskriver i sin 
artikel Mathematical Language in Early Childhood Setting. What really counts? Värdet 
av att barnen tidigt får möta det matematiska språket men att det är upp till pedagogen 
att välja vad barnen skall lära sig.  
 

Teacher of early childhood students need to not only develop methods for teaching young 
children, they need to have understanding, a plan, and a method for teaching children when 
they need to know about the world around them, including mathematic and other content 
areas. Early childhood teachers must understand mathematic must be able to assess what 
there children know and do not know about mathematic concepts and ideas (Rudd, 
Lambert, Satterwhite & Zaier 2008 sid 76).  
 

Lärarens roll i problemlösningen blir att leda barnen och organisera deras 
lärandetillfälle. Barnen behöver, trots att de ges tillfälle att tala matematik med 
varandra, en vägledande vuxen som försöker förstå och analysera barnens olika 
lösningsförslag och därigenom hjälper dem till en utveckling genom att tydliggöra deras 
tankar (Ahlström, Bergius, Emanuelsson, G, Emanuelsson, L, Holmqvist, Rystedt och 
Wallby 1996). När barnen ges möjlighet till att återberätta och sammanställa lösningen 
på det problem de löst skapas en förståelse för hur barnet utifrån sitt individuella sätt 
förstått problemet. Barnets tankeprocess visar också på deras problemlösningsprocess 
och här igenom synliggörs deras inre tankar kring sin lösning (Björklund 2007). 
 



3.4 Det sociala samspelet 
 
Socialt samspel eller social kompetens är ett omfattande och svårdefinierat begrepp som 
kan sammanfattas som förmågan att umgås och förhålla oss till andra. Detta samspel 
ska hjälpa till att utveckla en trivsel och en god självbild hos de som ingår i ett socialt 
samspel. Detta är extra viktigt på förskolan där en trygghet och en god självbild är en 
förutsättning för att barnen skal utvecklas till självständiga individer. Att barn lär av 
barn är en annan viktig aspekt på det sociala samspelet och att tillsammans med andra 
få upptäcka och uttrycka olika dimensioner av sin omvärld gör att barnen tidigare får en 
större omvärldsförståelse (Pape 2003). Människan är social och vill redan från födseln 
vara delaktig i ett socialt samspel. Samspel är viktigt för barns utveckling, både som 
individ och i relationen med andra i sin omgivning. Här kan man tala om det 
kompetenta barnet som söker samspel med sin omgivning redan tidigt och det är då 
viktigt att barnet får respons på sin kontaktsökan och att det finns vuxna som bemöter 
och bekräftar barnet positivt. Det är viktigt att banen ges många olika möjligheter till 
socialt samspel med olika människor i sin omgivning för att vidga barnets sociala 
kompetens (Lillemyr 2002). 
 
Det vi i vår studie menar med socialt samspel är den gemensamma lek barnen befinner 
sig i då vi kommer in och filmar. Barnen samspelar och kommunicerar med varandra 
genom hela sekvensen och detta gör lekens framskridande möjlig och de hittar olika sätt 
att uttrycka det de upptäcker genom att prata med varandra och genom att ge varandra 
reaktion på det som sägs. 
 



4 Metod 
 
 
 
Här beskrivs hur vi har gått tillväga i arbetet med denna studie. Nedan kommer att 
beskrivas vilket val av metod, som studien haft som utgångspunkt samt ge en kort 
beskrivning av en deskriptiv studie innebär som är relevant för just denna studie och 
redogöra för begreppet kvalitativ metod. Vi berättar också hur vi genomförde vår 
videodokumentation. 
  
 

4.1 Metodval 
 
Valet föll på en kvalitativ beskrivande studie i syfte att få vetskap om barns 
kommunikation vid problemlösning med matematiskt innehåll som uppkommer under 
den fria leken på förskolan och genom denna observation få fram en naturlig 
vardagssituation för barnen där många olika situationer kunde fångas. 

Vi var också medvetna om att videoobservationer ger mycket data att titta på och 
analysera och att det är viktigt att ha väldigt tydliga avgränsningar kring det som skall 
tittas efter2. Vi valde att inte fördjupa oss i den fria leken och dess betydelse istället 
valdes att enbart fokusera på de matematiska dimensionerna och hur dessa upptäcks och 
uttrycks av barnen i ett socialt samspel. 

4.1.1 Kvalitativ metod och deskriptiv studie 
Studien genomfördes utifrån kvalitativ metod då denna lämpade sig bäst utifrån syftet 
med vår studie. Det kvalitativa paradigmet innebär att man tolkar och försöker förstå 
det skeende som framkommer i en studie utan att generalisera, förklara och förutsäga 
(Stukát 2005).  

I studien användes videoobservation eftersom detta bedömdes vara den mest 
användbara metoden i just vår studie och för att vi på detta sätt trodde oss få en mer 
exakt bild av händelseförloppet. Vi ville observera barnen i en här – och – nu situation 
vilket inte går att göra med enkäter eller intervjuer (Stukát 2005). Vår förförståelse av 
den företeelse som skulle undersökas, spelade roll i vår tolkning av materialet. Vi såg 
detta som en fördel då det var lättare att veta vad som skulle fokuseras på än om vi gått 
in i studien utan någon vetskap eller förförståelse kring barns matematik på förskolan. 
Vi trodde att vi lättare kunde hitta matematiken och problemlösningen om det fanns en 
förförståelse om vad som skulle letas efter. Vi ville på detta sätt få en större förståelse 
för hur barn upptäcker och uttrycker de matematiska dimensionerna vid 
problemlösningssituationer av matematisk dimensioner som spontant uppkommer i 
deras vardag på förskolan.  

Valet föll på att använda vissa delar i en deskriptiv studie då det var skeendet och 
företeelsen på platsen vi befann oss på som skulle studeras. En deskriptiv studie innebär 
att man som forskare vill få en beskrivning av en viss händelse. Genom en deskriptiv 
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studie studerar man skeenden och är på plats där något händer. Det går därmed inte att 
på förhand veta vad som kommer hända och vad den observation man gör kommer att 
leda till för resultat. En deskriptiv studie kan bland annat visa på komplexiteten i en 
situation där många faktorer spelar in. Den inrymmer ”levande” material så som citat, 
intervjuer och liknande. Via en deskriptiv studie kan man presentera informationen på 
många olika sätt (Merriam, 1994). Det är dessa delar i en deskriptiv studie, enligt våra 
tolkningar, som använts i denna studie.  

4.1.2 Videoobservation 
För att kunna undersöka ett fenomen behövs ett informationsunderlag att utgå ifrån. Vi 
ville kunna göra en beskrivning av vad som hände på plats, hur barnen agerade och med 
varandra gällande problemlösning med matematiska dimensioner de mötte på under den 
fria leken då de agerar i ett socialt sammanhang. Vi fann det bäst att med hjälp av 
observationer samla in denna information. Med observation avses iakttagelser i ett 
bestämt syfte, som görs medvetet (Rubinstein Reich & Wesén 1986). För att kunna gå 
tillbaka till observation flera gånger och kunna analysera denna bit för bit, valde vi att 
videofilma de sekvenser på förskolan som vi ansåg vara problemlösning och som 
innehöll matematiska dimensioner. 

Videofilmen är ett kraftfullt medium där den som blir filmad, direkt efter filmningen 
kan uppfatta sig själv, sina rörelser, hur man låter röstmässigt och hur man agerar i en 
speciell situation. Med kameran kommer man lika nära som person till person, 
skillnaden är att det du filmar finns kvar och kan ses på om och om igen (Wehner – 
Godée, 2003). Ett dilemma under en videoobservation är att den filmade individen eller 
gruppen man filmar kan bete sig annorlunda när de vet att de blir filmade och att detta 
kan ge ett något skevt resultat (Stukát 2005). Det är viktigt under arbetet med en 
videodokumentation att man har de etiska aspekterna kring att videodokumentera barn 
med sig i sitt medvetande under arbetes gång.  
 
Under observationen användes också Löpande protokoll. Ett löpande protokoll är att 
detaljerat beskriva vad som händer under en viss period utan att tolka eller värdera 
detta. Man kan föra löpande protokoll via anteckningar, vi valde dock att göra det via 
film men vissa anteckningar fördes också då det mänskliga ögat ser annat än det 
kamerans lins är riktad mot. I efterhand var det som antecknats viktiga delar att använda 
till analysarbetet. Vi valde att filma barnen som ett kollektiv och valde att gå in på 
enskilda individer under vår analys (Rubinstein Reich & Wesén 1986). 
 
 

4.2 Urval och avgränsning 
 
Utifrån de förfrågningar om deltagande i vår studie som skickades ut till tre förskolor 
föll valet på endast en av dessa, delvis för att de var så positivt inställda till vår studie 
och delvis för att i den barngrupp vi gjorde vår observation fanns endast barn i åldern 
fyra – fem år, vilket från början var vår tänkta åldersgrupp på barnen i denna studie. Att 
valet föll på fyra – femåringar var att de förväntas ha ett mer utvecklat språk att 
använda och att de kan agera socialt med varandra.  
 



4.3 Genomförande 
 
Vi valde att göra en videodokumentation för att även få med kontexten och gester och 
mimik som en del av det sociala samspelet. Dessa är dock svåra att beskriva i text, 
vilket innebär att de endast låg till grund för vår analys. Vi ville kunna använda oss av 
och titta på filmen vid flera tillfällen exempelvis efter den inlästa litteraturen som oftast 
ändrade vårt synsätt något. Vid varje tillfälle gavs nya infallsvinklar på det valda ämnet 
(Stukat, 2005). För att göra det möjligt att genomföra denna videoobservation krävdes 
en del förarbete. Till en början formulerades en förfrågan till förskolor om deltagande i 
studien (se bilaga 1). Denna förfrågan delades ut till tre förskolor i vårt närområde.  

Efter inkommande svar valdes den aktuella förskolan ut och därefter formulerades en 
förfrågan till berörda vårdnadshavare till barnen på den utvalda förskoleavdelningen (se 
bilaga 2) om deltagande för deras barn i vår videoobservation. Utifrån samtyckeskravet 
som gäller vid forskning begärdes svar från samtliga vårdnadshavare då de har rätt att 
avstå medverkan för deras barns räkning (se bilaga 3).  

4.3.1 Genomförandet av videoobservationen  
Väl framme på förskolan gick vi runt på avdelningen med en videokamera som inte var 
på. Detta för att det skulle bli naturligt för barnen att vi fanns där och för att de inte 
skulle uppmärksamma vår kamera allt för mycket och hoppades därigenom att de skulle 
agera så naturligt som möjligt. Dock frågade vi barnen om det gick bra att vi var där 
och att de kanske filmades då och då, detta för att de givetvis skulle ha rätt att avstå om 
de upplevde obehag av att bli filmade. När det uppkom situationer där vi tolkade det 
som att det förekom en aktivitet där problemlösning med matematisk anknytning 
förekom dokumenterades händelsen via kameran. De barn vi filmade var de som var 
med i den situation vi ansåg innehålla ett för studien relevant innehåll och som under en 
något längre tid höll på med samma aktivitet. Tre användbara situationer 
dokumenterades; en vävsituation, en lekhallsituation och en fri lek med djur. Det var 
den sistnämnda djurleken som slutligen la grunden till det vidare arbetet med denna 
studie. Den totala filmen var på cirka 20 minuter, men den sekvens studien bygger på är 
cirka åtta minuter lång.  

Vi fick i och med detta ett Internt bortfall då de två situationer vi valde att inte bygga 
vår studie runt inte helt svarade upp emot det som var avsikten att undersöka, detta för 
att vi valt att även se till hur de agerade socialt och hur de förde dialog med varandra. I 
den första sekvens vi valde bort, var barnet som vävde ensamt och kunde inte agera 
socialt med de andra barnen på det sätt vi ansåg vara aktuellt i denna studie. Den andra 
leksituation som valdes bort hade inte kombinationen matematik och socialt samspel 
som efterfrågas i denna studies syfte (Stukát 2005).  

Eftersom vi var två att genomföra studien så delades arbete upp med att en av oss skötte 
kameran och den andra passade på att föra anteckningar kring tankar och funderingar 
som uppstod i situationen. Att vi valde att anteckna var för att vara på den säkra sidan 
att vi fick med allt det barnen sa och hur de agerade socialt eftersom vi var osäkra på 
hur mycket som kom med på videon och eftersom kameran bara filmade ur en vinkel så 
kunde den som antecknade flytta sig runt barnen mer diskret än den som filmade. Vi 
valde att inte prata med varandra under själva filmandet, för att delvis få med det barnen 
sa under leken, delvis för att inte vara allt för ”synliga” för barnen.  



4.4 Analys 
 
Under denna rubrik kommer det att beskrivas hur det har handskas med det insamlade 
materialet. För att kunna göra en deskriptiv studie som denna är observationsunderlaget 
väldigt viktigt och för att kunna analysera det material som samlats in måste man kunna 
gå tillbaka till materialet flera gånger för att kunna hitta alla de utsagor, handlingar och 
sekvenser som rör det som avses. Det bör systematiskt prövas så många olika tolkningar 
som möjligt tills den mest rimliga förklaringen och den sista modellen för tolkning 
hittats (Starrin & Svensson 1994). Hur gick då analysarbetet till?  

Efter insamlandet av empirisk data, i form av videofilm och anteckningar, satte vi oss 
ner och gick igenom hela filmen utan att föra anteckningar eller diskutera med 
varandra. Vi hade heller inga förväntningar på resultat. Detta gjorde vi för att se 
helheten och delarna, om den var användbar för studien och för att få en uppfattning om 
vad som innehöll problemlösning av de sekvenser som förekom i filmen. Efter detta 
diskuterade vi igenom filmen, fortfarande utan anteckningar, för att se om det fanns 
några gemensamma åsikter om vad som var problemlösning och inte. Efter 
diskussionen lät vi filmen bero för att få distans till den. Dagen efter tittades åter på 
filmen gemensamt, samtidigt som anteckningar fördes. Efter denna analysering av 
materialet bestämde vi oss för att endast koncentrera studien kring en sekvens av 
filmen. Denna filmsekvens analyserades bit för bit utifrån syftet med studien. Därefter 
transkriberades filmsekvensen - så exakt som möjligt för att på ett annat sätt kunna 
bearbeta händelsen och för att kunna djupanalysera en bit i taget.   

Analysarbetet delades sedan upp utifrån två aspekter, matematik och socialt samspel 
detta för att dessa båda synvinklar är lika avgörande för studiens syfte. Vi började med 
att fokusera på de matematiska aspekterna och tittade på filmen med avsikt att hitta allt 
det som vi ansåg vara matematik. Detta delade vi in i så många olika matematiska 
dimensioner vi ansåg att barnen upptäckte. Vi valde sedan att se på hur barnen uttryckte 
det de upptäckte.   

Vår analys genomfördes inte efter någon given analysmall utan efter det vi ansåg vara 
relevant för just denna studie och dess syfte.  

 
 

4.5 Trovärdighet 
 
Stukát (2005) skriver att användandet av en videokamera ger ett rikt och omfattande 
material att analysera. Detta innebär dock inte att studien enbart på grund av detta får en 
högre trovärdighet. Det är viktigt att vara medveten om att det finns en del felkällor i en 
studie. Vi anser att, eftersom det gång på gång går att återkomma till exakt samma 
sekvens i filmen, minskar därmed risken för felkällor och feltolkningar. Då vi hela tiden 
arbetat tillsammans båda två och kunnat stötta varandra igenom analysarbetet och vid 
transkriptionen av materialet och getts möjlighet att diskutera det som tittats på, torde 
risken för feltolkningar minskat ytterligare. Dock kan inte bortse ifrån att våra 
förförståelse och den utbildning vi fått påverkat analys-och resultatarbetet vi har dock 
hela tiden letat efter det nya, det vi inte trodde var matematik. Genom att studien är 
deskriptiv, beskrivs filmsekvensen studien bygger på så noga som möjligt. Detta 
beskrivande gjorde att vi vid flera tillfällen hittade små sekvenser i filmen som var av 



matematisk karaktär som vi inte tidigare trodde innehöll någon matematik. 
Alexandersson (1994) belyser vikten av citat för att höja trovärdigheten ytterligare. 
Citat ger läsaren möjlighet att bedöma värdet av forskarens ståndpunkter.  
 
 

4.6 Forskningsetik 
 

Här nedan ges en kort information om hur de fyra huvudkraven vid ett etiskt 
förhållningssätt enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning [Tillgänglig via www.vr.se 2008-09-02] tillgodosetts.  

Dessa fyra huvudkrav är Informationskravet som innebär att forskaren ska informera de 
som berörs av den aktuella forskningen vad det finns för syfte med forskningen. Detta 
gjordes via ett brev som informerade vårdnadshavarna (bilaga 2) till de barn som fanns 
på den avdelning på förskolan på vilken studie genomfördes. Via detta brev 
informerade också om, varför studien skulle genomföras och vad syftet med studien 
var. Även de berörda pedagogerna på avdelningen informerades.  

För att tillgodose samtyckeskravet skickades ut ett brev till vårdnadshavarna till barnen 
på den berörda förskoleavdelningen där det frågades om samtycke från dem att få 
videodokumentera deras barn (bilaga 3). Vid en videodokumentation finns alltid en risk 
att integritet kan kränkas och därför ville vi ha föräldrarnas tillstånd, även barnen 
tillfrågades om vi fick filma dem och det togs självklart hänsyn till om något barn inte 
ville. Detta är väldigt viktigt för integriteten, även för de små barnen (Wehner-Godée, 
2003).  

Enligt konfidentialitetskravet informerades alla berörda parter att de observationer som 
skulle genomföras enbart skulle användas i syfte att analyseras i en situation och alla 
deltagare kommer att avidentifieras genom att ges fiktiva namn och förskolan, orten och 
pedagogerna kommer inte att namnges och efter examensarbetets avslut kommer allt 
filmmaterial att förstöras (bilaga 1). Under arbetets gång kommer materialet att förvaras 
hos någon av oss studenter.  

Enligt nyttjandekravet kommer allt insamlat material enbart användas av oss två som 
genomfört studien och eventuellt vår handledare och enbart i syfte att analyseras, inte i 
något annat sammanhang (Vetenskapsrådet 2008). Vi valde att noga informera om allt 
som gällde etik i vår forskning därför att videofilmen är ett starkt medium där den 
filmade har möjlighet att få uppleva både hur man rör sig, låter och ser ut direkt efter 
tagningen. Under inspelningen kommer man mycket nära under en lång period och 
risken att kränka någons integritet finns alltid närvarande. Samtidigt finns det 
förmodliggen inget annat medium där vi kan få så mycket kunskap om oss själva och 
vårt agerande i förhållande till hur andra i vår närhet agerar (Wehener-Godée, 2003). 
Att valde att enbart informera vårdnadshavare och pedagoger, och inte barnen, om vår 
avsikt med studien var för att barnen skulle agera helt utan föreställningar om vad som 
förväntades av dem.  



5 Resultat  
 
 
 
Under denna rubrik presenterar vi vårt resultat med hänvisning till syftet med denna 
studie som var att fördjupa vår kunskap kring barns upptäckter och uttryck av 
matematiska dimensioner då de agerar i ett socialt samspel. Först ges en presentation av 
den leksituation, studien bygger på. I denna presentation ges en helhetsbild av 
filmsekvensen. Sedan redogörs för de matematiska dimensioner som framkommit under 
analysen. Dessa sammanfattas i form av en figur. Vidare redogörs för det sociala 
samspelet mellan barnen och dess betydelse.  
 

 

5.1 Presentation av lek situationen 
 
Vi har från vår empiri valt en episod med tre barn vi här kallar Olle, 5 år, Pelle, 4 år och 
Lisa, 5 år. Dessa tre sitter i lekrummet och leker med sex stycken plastkaniner och en 
bur.  
Olle tar några kaniner och visar Lisa. ”Titta, jag har de här söta kaninerna och leker 
med.” Han tittar på dem en stund och säger sedan ”titta denna har prickar”. Lisa tittar på 
kaninerna och svarar. ”Ja den har långare öron än den ju”  
Lisa tar till sig alla sex kaninerna, hon tittar på dem och konstaterar att två av dem är – 
”Lika – samma”.   
Hon delar sedan ut kaninerna till Olle och Pelle. Hon ger först Olle en kanin, Pelle två 
och sig själv tre. 
Olle reagerar och säger: ”Jag har bara en.” 
Lisa svarar på detta genom att ge Olle en kanin till och visar med en gest och säger 
”Så, nu har alla lika, du två, du två och jag två” 
Pelle, berättar att han tycker kaniner är söta och smackar med munnen för att visa hur 
han tror att kaniner låter. Pelle jämför sina två kaniner med varandra och konstaterar 
följande ”denna är storare än denna, den kan vara denns pappa då” Pelle visar sedan 
Lisa och Olle en bur han hittar i leklådan. ”Kan någon laga denna, så kaninerna kan bo 
där inne?” Undrar han. Lisa tar buren och tittar på den, en av dörrarna är fastsatt på 
buren och den andra tar hon och håller lös i handen. Hon tittar länge och vänder och 
vrider på buren. ”Men, den sitter ju fel, den ska vara där och den där”, säger hon och 
sätter dörrarna på plats. ”Så nu är den lagad”, konstaterar hon.  

Hon stoppar sina två kaniner i buren och tar sedan Olles och Pelles kaniner och försöker 
stoppa in även dessa. Två till, alltså totalt fyra kaniner, får plats i buren, de övriga två 
får inte plats när Lisa försöker.  Under tiden resonerar barnen sinsemellan om huruvida 
de tror att kaninerna får plats eller inte. ”Alla kan inte va´ där inne”, säger Lisa. ”Jo det 
kan de visst”, säger Olle. ”Nej det kan de inte alls vara för buren är för smal”, säger 
Lisa. Lisa försöker lösa problemet med platsbristen genom att lägga buren på olika sätt 
och stoppa in kaninerna från olika håll. Då de ändå inte får plats löser hon problemet 
genom att konstatera följande: ”Det gör ingenting, två kan va´ ute, titta de kan va under 
buren.” Pelle tar sedan alla kaninerna och med mycket möda lyckas få in alla sex 
kaninerna i buren. ”Så nu gick det”, säger han.  



Lisa reagerar med att hälla ut alla kaninerna ur buren och ta dessa för att åter dela ut 
dem till Olle och Pelle. Pelle reagerar över att han får andra kaniner än de han hade från 
början. ”Nej jag vill ha mina söta kaniner, dem jag hade först”, säger han. Lisa ger då 
Olle en kanin och håller två i handen. Hon visar med händerna, och frågar, ”Vill du ha 
den, eller den, eller den”? Olle väljer en av kaninerna och konstaterar ”Den kaninen är 
min”. Lisa berättar att hennes kaniner heter Emil och Ida och hon berättar att ”Emil är 
lika busig som den riktiga Emilpojken” Olle svarar med att fråga Pelle, ”Vad ska dina 
kaniner heta?” – ”Tim och Ture” svarar han blixtsnabbt. ”Det heter mina kaniner 
hemma” Olle berättar inte namnet på sina kaniner utan börjar skutta med dem runt på 
golvet och ber Lisa och Pelle att följa med i skuttandet. 

 

 

5.2 Matematiska dimensioner 
 
De matematiska dimensioner vi vill belysa i vårt syfte med denna studie är de barnen 
upptäcker och ger uttryck för under vardagssituationer på förskolan och som inte är 
planerade av pedagoger. Genom den filmsekvens vi analyserat kan vi konstatera att i en 
åtta minuter lång leksekvens förekommer många matematiska dimensioner och att 
barnen på flera olika sätt ger uttryck för dessa. De matematiska dimensioner vi hittat 
redovisas i resultatsammanfattningen i form av en figur. 
 
Här nedan följer en redogörelse för de olika matematiska dimensioner barnen upptäckte 
och gav uttryck för i vår filmsekvens. 

5.2.1 Tal och antal  
Resultatet av vår studie visar på, då det gäller tal och antal, att barnen har en god 
förståelse kring detta. På följande sätt har barnen uttryckt sig då de upptäckt tal och 
antal under leken. De ord som hänvisar till rubriken har vi angett i kursiv text.  

 
Jag har bara en 

Du två, du två och jag två 

Nu har alla lika 

Två kan va´ute 

Jag vill ha dem jag hade först 

 
Barnen använder siffror, ordningstal och antal och dessa använder de mycket då de 
fördelar kaninerna sinsemellan och då de försöker lösa hur alla ska få plats i buren. 

5.2.2 Mönster och former 
Under denna dimension av matematiken uttrycker barnen mycket som handlar om 
utseendet på kaninerna och kaninernas storlek i relation till varandra. Barnen använder 
här både vedertagna matematiska begrepp och sitt eget vardagsspråk i kombination. Vi 
har valt att lägga tonvikten på vad barnen uttrycker, inte i vilken form uttrycket sker. De 
ord som relaterar till rubriken har vi skrivit ut i kursivt. 

 
Titta den har prickar 



Ja, den har långare öron… 

De är lika – samma 

Nu har alla lika… 

Denna är storare än denna… 

5.2.3 Rumsuppfattning och lägesord 
Under denna rubrik upptäcker barnen hur svårt det är att få plats med alla kaniner i 
buren och de ger uttryck för olika placeringar kaninerna har i förhållande till buren även 
hur dörrar på buren är placerade. De ord som hänger samman med denna rubrik är 
skrivna i kursivt. 

… så kaninerna kan bo där inne 

Den ska vara där och den där 

Alla kan inte va´ där inne 

Två kan va´ ute 

De kan va´ under buren 

Buren är för smal 

5.2.4 Delar och helhet 
Här redogör barnen för upptäckten av att kaninerna både kan ses som en helhet men 
också delas upp i delar. De barnen uttrycker som vi anser hänga ihop med rubriken, 
anger vi i kursiv text. 

Alla kan inte… 

Nu har alla lika 

Du två du två och jag två  

5.2.5 Gelman och Gellistels fem principer 
Under denna rubrik redogörs en av de fem principerna nämligen, ett – till – ett 
principen då de var denna princip barnen gav uttryck för. Det som barnen ger uttryck 
för som relaterar till ett – till – ett principen anger vi med kursiv text.  

Vill du ha den eller den eller den? 

 

 

5.3 Det sociala samspelet 
 
Transkriptionen av filmmaterialet visar tydligt på hur betydelsefullt det sociala 
samspelet är för problemlösning när barnen skall lösa problem i grupp. Barnen 
resonerar och utbyter tankar och erfarenheter med varandra under hela leksekvensen. 
De använder ord och begrepp som både går att relatera till matematik och sådana som 
går att härleda enbart till det sociala samspelet. Detta är då en förutsättning för att föra 
leken vidare och komma fram till en lösning av det problem barnen stött på. Här nedan 
följer en rad citat från barnen som vi tolkat som en förutsättning för barnens lek och den 
sociala interaktionen barnen emellan men som inte går att härleda till de matematiska 
dimensionerna i studien.  



Titta, jag har de här söta kaninerna och leker med 

… den kan vara dennes pappa då  

Kan någon laga denna…?  

Så, nu är den lagad  

Jo det kan de visst  

så nu gick det 

Nej, jag vill ha mina söta kaniner… 

Den kaninen är min  

Emil är lika busig som den riktiga Emilpojken 

Vad ska dina kaniner heta?  

Tim och Ture 

Det heter mina kaniner hemma 

Beroende på hur man tolkar begreppet matematik kan man se dessa ord och begrepp på 
olika sätt, men detta är vår tolkning av vad som kan ses som enbart socialt samspel. 

 

 



5.4 Resultatsammanfattning  
 
Vårt resultat visar på att matematik och språk, hänger ihop och i 
problemlösningssituationer som den som presenteras i denna studie, är det en 
förutsättning att barnen både har en matematisk förmåga och kan fungera socialt i 
relation med andra. Vidare visar vårt resultat på att det i en ganska kort leksituation, på 
cirka åtta minuter, finns många matematiska dimensioner för barn att upptäcka. Dessa 
dimensioner ger barnen verbalt uttryck för både genom ett vedertaget matematiskt språk 
och genom att använda ett vardagsspråk med egenkonstruerade uttryck som tillexempel 
”långare”, ”storare” och ”lika – samma”. Det sociala samspelet är en förutsättning för 
att den leksituation vi presenterat i studien.  

Här nedan följer en figur som illustrerar vårt resultat utifrån de matematiska 
dimensionerna.  

 

Begrepp Uttryck 

Tal och antal 
 
Jag har bara en 

Du två, du två och jag två 

Nu har alla lika 

Två kan va´ute 

Jag vill ha dem jag hade först 

 

Mönster och former 
 
Titta den har prickar 

Ja, den har långare öron… 

De är lika – samma 

Nu har alla lika… 

           Denna är storare än denna… 

 

Rumsuppfattning och 

Lägesord  

 

… så kaninerna kan bo där inne 

Den ska vara där och den där 

Alla kan inte va´ där inne 

Två kan va´ ute 

De kan va´ under buren 

Buren är för smal 

 

Delar och helhet           Alla kan inte… 

Nu har alla lika 

Du två du två och jag två  

 

Ett – till –ett principen Vill du ha den eller den eller den? 



Det sociala samspelets betydelse är viktigt för studiens resultat, då barnen genom detta 
samspel för sin lek framåt och hittar lösningar på det problem de ställts inför i 
leksituationen, nämligen att kaninerna inte får plats i buren. Barnen ger uttryck för en 
rad begrepp och relationer som vi i vårt resultat inte direkt härleder till matematik. Som 
exempel kan ges; ”Titta, jag har de här söta kaninerna och leker med”… den kan vara 
dennes pappa då”, ”Kan någon laga denna…?”, ”Så, nu är den lagad”, ”Jo det kan de 
visst”. 

 
 
 



6 Diskussion  
 
 
 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera den metod som använts under 
genomförandet av denna studie, vi kommer också att diskutera resultatet och hur vi ser 
på det vi fått fram. Vi kommer att ställa detta i relation till den forskning vi presenterat i 
vår teoridel och vi avslutar med en sammanfattning. 
 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
Vi valde att göra en kvalitativ, deskriptiv studie. Detta föll sig naturligt utifrån syftet 
med denna studie. Att vi valde bort en kvantitativ studie beror på att det vi vill få fram, 
inte går att redovisa med siffror eller i tabeller och diagram. Istället valdes att göra en 
studie som synliggjorde och beskrev barns upptäckter och uttryck av matematiska 
dimensioner som uppkom i en leksituation på förskolan. Eftersom vi skulle beskriva en 
sekvens blev valet en deskriptiv studie. Eftersom den empiriska data var det som skulle 
tolkas och försöka förstås utifrån det som sågs utan att värderas, var en kvalitativ studie 
det enda alternativet. I studien genomfördes observationer av en vardag på förskolan 
och för att på bästa sätt göra detta valdes att videodokumentera, detta för att få ett mera 
omedelbart händelseförlopp.  

6.1.1 Videoobservation 
Videofilmen är ett kraftfullt medium som fångar det omedelbara skeendet just här och 
nu. Med kameran kommer man lika nära som person till person, men det man filmar 
finns kvar och kan ses på om och om igen. Just detta att kunna gå tillbaka och se på 
filmen om och om igen var mycket användbart, då man för varje gång man tittar på 
filmen ser fler och andra detaljer. Vid en videodokumentation får man också med ljud, 
det barnen säger. Vilket i vårt fall var helt avgörande då detta är det sätt på vilket de 
uttryckt sina upptäckter av de matematiska dimensionerna. Vi hade inte kunnat fånga så 
exakt vad barnen sa genom att bara anteckna. Vi var medvetna om att den individ eller 
den grupp vi filmade kunde bli påverkade av att bli filmade, detta är ett vanligt dilemma 
under videoobservationer (Wehner – Godée, 2003). Vi försökte lösa detta genom att gå 
runt på förskolan med kameran avslagen och bara finnas bland barnen, hittades något av 
matematiskt innehåll, slogs kameran på diskret utan att uppmärksamma barnen på det. 
Att studera hela filmen visade också hur många dimensioner av matematik som en 
leksituation kan innehålla. Att ha 30 minuters material att gå igenom är tidskrävande 
och därför valdes att bara transkribera den episod som var aktuell i vår undersökning då 
den också visade ett tydligt socialt samspel mellan barnen. Denna sekvens är ungefär 
åtta minuter lång och detta var lagom då sekvensen kunde transkriberas och analyseras 
på djupet. Vi valde den sekvens som innehöll både matematiska dimensioner och ett 
tydligt socialt samspel.  

Det var ganska lätt för oss att hålla oss neutrala då vi inte hade några förväntningar på 
att hitta lämpliga situationer. Dock fanns en föreställning om vad som var matematik på 
förskolan och denna förståelse påverkade de val av situationer som filmades. Denna 



förförståelse har också påverkat vårt sätt att analysera materialet och det finns nog 
mycket intressanta detaljer som hade kunnat framkomma om vi haft en annan 
infallsvinkel eller förståelse för det som undersöktes. Det fanns här en stor fördel med 
att vara två observatörer då vi, trots likvärdig utbildning, ändå haft olika infallsvinklar 
på materialet.  

Att ha tillfrågat vårdnadshavarna och fått deras medgivande att filma barnen var en 
väldig trygghet för oss då vi visste att det var tillåtet att barnen kom med på film. Vi 
kunde, i och med att alla föräldrar gett sin tillåtelse till att filma, koncentrera oss på de 
situationer som uppkom utan att behöva oroa oss för vilka barn som kom framför 
kameran.  

Något vi reflekterat över i efterhand är hur ovana vi var vid att hantera en videokamera 
och hur mycket det egentligen kommer med under en filmning, inte minst kringljud 
som ibland kunde vara störande och ta bort ljudet från det barnen sa, det var då bra att 
även fört anteckningar kring viktiga ord och uttryck för att helt säkert få med dessa i 
transkription och analys. Det var också svårt att veta om man skulle stå kvar på samma 
plats i rummet och låta barnen agera i hela rummet eller om man skulle följa barnen 
med kameran eller via zoom. Barnen agerade inte som om de var påverkade av att bli 
filmade, annat än vid ett enstaka tillfälle. De som mest påverkades av vår närvaro var 
pedagogerna som hela tiden försökte undvika att hamna framför kameran, men de 
hördes hela tiden då varken de eller vi reflekterade över att ljud väldigt tydligt tas upp 
även från långt håll.  

6.1.2 Löpande protokoll 
Under observationens genomförande valde vi att också använda löpande protokoll. 
Detta delvis för att det är svårt att få med olika kringdetaljer under filmningen och dels 
för att man ser olika saker genom kameran och med blotta ögat. För att kunna både 
filma och anteckna krävdes det två observatörer. Kameran ser det linsen är riktad emot 
medan det mänskliga ögat uppfattar andra saker. Dessa anteckningar visade sig vara 
användbara vid vår analys då ljud och rörelser i kamerans utkant inte till 100 % kom 
med på bandet och en hel del kringljud kunde uteslutas tillhöra filmsekvensen. Även 
filmningen kan ses som ett löpande protokoll då den detaljerat beskriver vad som 
händer under en viss period utan att tolka och värdera. Hade vi enbart antecknat det vi 
såg hade detta nog värderats och tolkats utifrån den förförståelse och de fördomar vi bär 
med oss. Videokameran visar det verkliga skeendet då den inte filmar något annat än 
det som faktiskt händer (Rubinstein Reich & Wesén 1986). 
 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
Att valet blev att göra en deskriptiv observationsstudie var för att få mer insikt om hur 
barn upptäcker och uttrycker de matematiska dimensionerna bland annat vid 
problemlösningssituationer som uppkommer under leken på förskolan. Då vi började 
arbetet med denna studie hade vi inte klart för oss att det fanns så många olika 
matematiska dimensioner i en leksekvens på bara åtta minuter. Vidare hade vi inte helt 
klart för oss hur viktigt det sociala samspelet var för att driva en leksituation framåt och 
för att hitta lösningen på ett problem.  



Vi har här nedan valt att dela upp vår resultatdiskussion i två delar. De matematiska 
dimensionerna barnen upptäcker och uttrycker och även det sociala samspelets 
betydelse för denna studies resultat 

6.2.1 Matematiska dimensioner  
Vårt resultat visar att väldigt mycket i barns vardag på förskolan är matematik och detta 
visar även Björklund (2007) på. Hon skriver bland annat att i nästan allt det vi gör i vår 
vardag finns matematiken där utan att vi tänker på det. Matematik är så mycket mer än 
att räkna. Matematik är att upptäcka världen. Detta visar också vårt resultat på genom 
en åtta minuter lång filmsekvens där det redan under denna korta tid förekommer 
mycket matematik. Björklund skriver vidare att matematiken i tusentals år ansetts 
gåtfull och svårbegriplig. Vår studies resultat visar att barn besitter mycket mer 
matematiska kunskaper än vi först trott och att matematik i om med det inte alls blir 
svårbegriplig och gåtfull utan vardagsanknuten och självklar. I enlighet med vårt 
resultat visar Ahlberg (2006), Björklund (2007), Doverborg (2006) med flera, att man 
inte får göra skolliknande situationer av matematiken utan att barnens största lärande 
sker genom att de får lösa problem som uppkommer spontant under den fria leken. Det 
är viktigt att utgå från barnen och tydligt, som pedagog, tydliggöra för barnen vad som 
är matematik. Detta var något vi inte fick med i vår studie, då barnen lekte helt själva 
utan inblandning av någon vuxen. Vad vi kan konstatera är att Lpfö 98 gör det omöjligt 
för pedagoger att välja bort det matematiska innehållet utan att det istället måste finnas 
ett matematiskt, pedagogiskt innehåll i verksamheten. Vi har genom våra observationer 
sett att mycket matematiskt innehåll förekommer i den fria leken.  

6.2.2 Det sociala samspelets betydelse 
Vår studie och Ahlberg (2001) belyser att språket har en avgörande roll då barnen 
uttrycker de matematiska dimensioner de upptäckt under sin fria lek. Det är när det 
matematiska språket och barnens eget språk inte stämmer överens som det kan skapas 
problem. Barnen i vår studie löste detta problem genom att hitta på egna ord som 
förklarade vad de menade exempelvis ”lika – samma”, ”långare”, ”storare” och så 
vidare. Skolverket (2003) skriver att det är viktigt att redan tidigt prata mycket med 
barnen. Detta gäller även inom matematiken. Ahlberg (2000) pålyser att de är viktigt att 
vuxna använder ett grammatiskt korrekt språk, vilket ger redan från början barnen ett 
rikt och varierat ordförråd. Det är viktigt att barnen får tillfälle till att prata matematik 
och att de blir lyssnade på utan att tillrättavisas. Barnen i vår studie fick under den 
sekvens vi valt att bygga denna studie på, ingen möjlighet att prata matematik med 
någon vuxen eftersom ingen vuxen fanns i närheten mer än vi som enbart agerade 
observatörer. Detta innebar att all den matematik som fanns i leken inte kunde 
synliggöras och att barnens egna ord inte kunde kompletteras med de vuxnas begrepp. 
Det är lärarens roll att vara den som vägleder och utmanar barnen i deras möten med 
matematik och denna utmaning bör ha ett mål.  
 
 



6.3 Slutsammanfattning 
 
Resultatet av vår forskning i likhet med mycket annan, tidigare, forskning visar på att 
mycket av de barnen möter i sin vardag under den fria leken på förskolan är, det vi 
tolkar som matematik. Vår studie visar på att redan en kort sekvens i den fria leken kan 
ha många matematiska dimensioner för barnen att upptäcka. Det måste då finnas 
utrymme för barnen att i ett socialt samspel med andra barn och även med vuxna få 
tillfälle att uttrycka det de upptäckt på ett för dem naturligt sätt. Det är också viktigt att 
matematiken som finns i vardagen klart synliggörs för barnen så att de får upptäcka 
matematiken även på detta sätt och får höra andra uttrycka matematik på ett mer 
grammatiskt korrekt sätt för att vidga och utveckla barnens egen språkförmåga.  
 
 

6.4 Det didaktiska perspektivet 
 
Med denna studie hoppas vi visa på hur mycket av den vardag barn möter på förskolan 
som handlar om matematik. Det är viktigt att ha denna kunskap så att matematiken 
synliggörs för barnen och lyfts fram i den dagliga verksamheten på flera olika sätt. Det 
är också viktigt, tror vi, att barn ibland får en vuxen som stöd i sitt resonemang, men 
ibland är det bättre de får leka själva och att en pedagog kanske finns i bakgrunden för 
att observera och dokumentera.  

Här nedan ger vi några av våra matematiska perspektiv utifrån den leksekvens vi 
presenterat i detta arbete. Dessa sekvenser är tagna ur våra erfarenheter av arbetet med 
barn, utifrån kurser vid vår lärarutbildning och utifrån tankar och funderingar vi fått 
genom att genomföra arbetet med denna studie. Dessa perspektiv är fritt att ta och 
arbeta med, göra till sina egna och dela med sig fritt till kollegor och barn i den 
verksamhet man själv befinner sig.  

6.4.1 Dokumentation 
Dokumentationen kan handla om att barnen får se bilder på vad de gör och själva få ge 
uttryck för vad de ser på bilderna och med egna ord berätta. Denna berättelse skriver 
pedagogen sedan ner och sätter upp tillsammans med bilderna eller förvarar i barnens 
egna pärmar, denna dokumentation kan barnen sedan gå tillbaka till och se sin egen 
utveckling, pedagogen kan med lätthet se var barnet befinner sig i sitt kunnande och 
därigenom kunna utmana barnet på rätt nivå. Detta ger också vid flera tillfällen 
möjlighet att diskutera matematik med barnen och därigenom ge barnen olika 
matematiska dimensioner och begrepp.  

6.4.2 Matematiksamling 
Man kan runt denna situation som presenteras i studien även planera en samling där 
kaniner och bur är det enda inslaget. Tillsammans med barnen i större eller mindre 
grupp, räknar man kaninerna, pratar om hur man kan fördela kaninerna, hur kaninerna 
är i storleksförhållanden till varandra, hur de ser ut och sedan hur man på olika sätt kan 
få kaninerna att bo tillsammans i sin bur även om alla inte får plats att bo inne i buren. 
För att få barnen delaktiga ställer man många öppna frågor och låter barnen pröva och 



försöka själva. Allas lösningar och förslag är lika viktiga och inga förslag är fel. Denna 
samling kan man återkomma till vid flera tillfällen för att se om barnen utvidgar sin 
förståelse kring de matematiska dimensionerna. 
 

6.4.3 Kanintema 
Det är viktigt att ta till vara barnens intressen och då de lekt ett tag med dessa kaniner 
och visat intresse för dessa kan man starta ett kanintema och i detta väva in olika 
matematiska dimensioner för barnen att upptäcka och uttrycka. De kan tillexempel få 
bygga en bur och då få in dimensioner som mätning, form, mönster och annat. Man kan 
få in mycket av det sociala samspelet barnen emellan om de får arbeta i små grupper. 
Man kan tillverka kaniner och deras mat i form av morötter som går att räkna, fördela 
och sortera på olika sätt. Det är mer utmanande för barnet om antalet morötter inte går 
att fördela jämt mellan kaninerna. 

6.4.4 Drama och musik 
Det finns mycket man kan göra med drama och musik i detta sammanhang. Att låta 
barnen göra en dramatisering om kaniner. Om de ges möjlighet att skapa sina egna 
masker och dräkter får man in dimensioner som mätning, storlek, form, mönster, längd, 
bredd, turtagning och det sociala samspelet som är helt avgörande för att en 
dramatisering ska kunna bli till. Det finns många sånger som handlar om kaniner och 
dess antal och här får man in dimensionen tal och antal. 
 
Detta är bara några förslag på olika matematiska dimensioner man kan arbeta med 
utifrån en liten leksekvens på förskolan om man ser det med de ”matematiska 
glasögonen”.  
 
 



7 Vidare forskning 
 
 
 
Denna studie har väckt ett vidare intresse för oss att få reda på mer om det sociala 
samspelet barn emellan och barn och pedagog emellan och vilken betydelse detta har 
för barns lärande. Detta gäller både inom förskolans- och skolans verksamhet. Vi skulle 
också vilja göra om denna studie för att se om barnen, om man tog bort deras möjlighet 
att samspela, löste problemet på liknande sätt. Även pedagogens roll och hur 
genussammansättningen i gruppen skulle påverka resultatet vore en intressant forskning 
att gå vidare med. Matematik på förskolan är ett relativt outforskat område så det finns 
många dimensioner i matematiken att upptäcka och uttrycka även för oss som 
pedagoger.  
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Bilaga 1 
 
 
 

Missiv 
Hej! 
Vi heter Angelica Sköld och Petra Säll och går sista terminen på Lärarutbildningen vid 
Högskolan i Skövde. Vi läser inriktning mot förskolan och grundskolans tidiga åldrar. 
Vi har nu påbörjat vårt examensarbete där vi inriktar oss på matematik i förskolan och 
undersöker nu hur barn använder sitt språk till att lösa matematiska problem, dock utan 
inblandning av siffror, med hjälp av att kommunicera med varandra. 
 
Problemlösningen är central för småbarns matematiska möten på förskolan och finns i 
mycket av det barnen gör även i den fria leken. Man kan hitta mycket matematik även i 
icke styrda aktiviteter och detta vi vill göra synligt med hjälp av en observationsstudie.  
 
Vi vänder oss nu till Er som arbetar på förskolan. Vi hoppas att ni vill hjälpa oss med 
vårt examensarbete genom att delta i en observationsstudie. Vi kommer att via video 
dokumentera barnen under den fria leken för att se hur de med att hjälpa av språket 
löser uppkomna problemsituationer under leken. Vi kommer kanske hjälpa 
problemuppkomsten lite på traven genom att rigga något problem åt barnen.  
 
Vår filmning är tänkt att pågå ca 15 – 20 min.  Vi kommer att filma för att vara säkra på 
att vi får exakt det som händer just i stunden och att vi i och med detta inte kan lägga in 
våra egna tolkningar av det som sker. Denna film kommer att förstöras efter 
examensarbetets avslutande. Vi kommer inte att nämna några namn på vare sig barn, 
pedagoger eller förskolor, i vårt examensarbete utan detta kommer enbart att finnas på 
inspelningen tills ex-arbetet är avslutat. Materialet är alltså konfidentiellt. 
 
Givetvis kommer det även utifrån informations- och samtyckeskravet som finns i 
en forskningsstudie (se vidare www.vr.se  Vetenskapsrådet) att gå ut en blankett 
till föräldrarna där de kan välja om deras barn får filmas för detta ändamål eller 
inte. Självklart har även ni pedagoger rätt av att avstå från deltagande på filmen. 
Vi kommer att lägga 100 % acceptans vid de avståendekrav vi eventuellt får från 
föräldrar.  
 
Känner ni att ni vill delta i vår observationsstudie vore vi tacksamma för svar senast 
13/10 2008.  Då vi önskar få komma ut och genomföra observationerna under vecka 44 
(oavsett dag) då vi har oktober lov.   
 
Vi hoppas på ett positivt deltagande och tackar för visat intresse. 
 
Studenter Angelica Sköld och Petra Säll Lärarutbildningen Högskolan i Skövde  
a05angsk@student.his.se 
a05petsa@student.his.se 
Mobil Angelica 0730 – 743760  
Mobil Petra 0730-47 95 07 
 



Bilaga 2 
 
 

 
Till berörda vårdnadshavare och barn 

 
Vi heter Petra Säll och Angelica Sköld och vi är studenter vid Högskolan i Skövde. Vi 
läser nu vår examenstermin vid lärarutbildningen, med inriktning mot tidiga åldrar. Vi 
håller nu på med ett examensarbete med inriktning mot förskolan och förskolans 
matematik och då främst problemlösning.  
Vi kommer på Ert barns förskola att genomföra en observationsstudie, där vi kommer 
att videofilma barnen under den fria leken för att se hur de med hjälp av språket och 
kommunikation löser olika matematikrelaterade problem som uppkommer under den 
fria leken.  
Deltagandet är frivilligt och bygger på att vårdnadshavare ger tillstånd till att barnen 
deltar. De uppgifter som samlas in kommer att behandlas enligt de riktlinjer för studier 
av detta slag som gäller för deltagarnas anonymitet. (För mer information om dessa 
regler se vetenskapsrådet www.vr.se). Vi hoppas emellertid att ni vill ställa upp på 
denna studie som är viktig för att ge kunskap om hur vi kan synliggöra hur barn med 
hjälp av sitt språk löser matematikrelaterade problem och därmed pålysa vikten av att 
matematik och språk måste få ett likvärdigt utrymma i förskolans verksamhet.  
 
På bifogad blankett ber vi er vårdnadshavare ange om ni ger tillstånd eller ej till att vi 
videodokumenterar då ditt barn är i förskolan.  
 
Det insamlade materialet kommer efter studiens avslutande att förstöras. Inga bilder 
eller namn, ålder, platser eller annat som går att relatera till barnen kommer att finnas 
med i rapporten. Materialet är endast till för att analysera och bearbeta som en grund för 
vår egen förståelse av fenomenet problemlösning i relation till språk.  
 
Har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss för vidare information. 
 
Petra Säll 0730 47 95 07 
a05petsa@student.his.se 
Angelica Sköld 0730 74 37 60 
a05angsk@student.his.se 
 
 

 



Bilaga 3 
 
 

 
Godkännande för barnets medverkan i videodokumentation 

 
Examensarbete av studenter från Högskolan i Skövde – Petra Säll & Angelica Sköld 
 
 
Barnets namn:________________________________________________________ 
 
Förskola: ___________________________________________________________ 
 

□ Vi TILLÅTER att ni filmar på förskolan då vårt barn är närvarande 

□ Vi TILLÅTER INTE att ni filmar på förskolan då vårt barn är närvarande 

 
Vårdnadshavarens underskrift: 
 
 
 
 
(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna)  
 
Icke inlämnad blankett anses som ett tillåtande för ditt barns räkning att vi filmar 
på förskolan då ditt barn är närvarande. 
 
 Blanketten lämnas till förskolan senast 20/10 2008 
 
Tackar på förhand för visat intresse 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4 
 
 

Arbetsfördelning 
Sammanfattning 
Denna del har vi under arbetets gång tillsammans låtit växa fram. Denna del har ändrats 
och omformulerats i takt med arbetets framväxande.  
 
Abstract 
Denna del fick hjälp att översätta när vi väl var klarar med sammanfattningen. 
Översättningen gjordes av språklärare Katarina Rehn, vid Mariaskolan i Mariestad 
 
Inledning 
Skrivandet av texten i inledningen har vi gjort tillsammans utifrån teoridelen och syfte 
och resultat 
 
Syfte och frågeställningar 
Denna bit var svårast att få till och här hade vi god hjälp av vår handledare Susanne 
Klaar och den handledargrupp hon ingick i. 
 
Teoretisk bakgrund 
Då vi till denna del av arbetet läst väldigt mycket litteratur valde vi att dela upp denna  
läsning mellan oss. Vi specificerade upp vad som skulle läsas och inom vilken tid det 
skulle göras. Den skrivna delen i arbetet gjordes tillsammans utifrån litteraturstudierna 
och anteckningarna kring dessa. 
 
Metod 
Denna del har vi skrivit tillsammans liksom att vi läst in relevant litteratur i 
metodskrivning tillsammans 
 
Genomförandet av videodokumentationen 
Vi åkte gemensamt till vår utvalda förskola. Här skötte Angelica Sköld kameran och 
filmningen medan Petra Säll skötte anteckningar runt våra observationer.  
 
Analys 
Vi analyserade vårt insamlade material tillsammans men reflekterade först var för sig. 
Vi förde många och långa diskussioner om våra filmer. Gemensamt antecknade vi och 
transkriberade filmsekvensen vi valt. Vi gick var för sig igenom transkriberingen och 
filmen för att se att vi inte missat väsentliga delar. Skrivandet av analysen har vi gjort 
tillsammans under god ledning av vår handledare.  
 
Trovärdighet 
Denna del har vi skrivit tillsammans 
 
 
 
 



 
 
 
Forskningsetik och Bilagor 1 – 3 
Denna punkt i arbetet ansåg vi viktig och tillsammans formulerade vi tre bilagor.  
 

1. Vi skrev ett informationsbrev till förskolor om en förfrågan om deltagande i vår 
studie och vad detta deltagande skulle innebära. 

 
2. Denna bilaga är en information till vårdnadshavarna på den förskola vi valde att 

genomföra vår studie på. 
 

3. Den tredje bilagan var en talong, föräldrarna fick fylla i om deltagande för sina 
barns räkning. 

Dessa tre bilagor formulerade vi innan vi började med det egentliga arbetet med studien 
och helt utan inblandning av handledaren.  
 
Resultat 
Denna del har vi arbetat fram tillsammans helt igenom. Vi har haft god hjälp av vår 
handledare i bollande av idéer.  
 
Diskussion 
Denna del har vi diskuterat och skrivit tillsammans. Givetvis har vår handledare varit 
behjälplig med tips och råd.  
 
Vidare forskning 
Här har vi var och en fyllt på med tankar och idéer vi fått under vårt arbete med studien, 
som vi skulle vilja veta mera om. Dessa delar har vi sedan tillsammans sammanställt.  
 
Referenslista 
Här har vi var och en fyllt på med den litteratur vi läst och använt oss av under arbetes 
gång.  
 
Vi har under hela arbetet arbetat tillsammans och valt att sitta på högskolan där vi haft 
tillgång till ett bibliotek och för att detta disciplinerat upp oss att jobba när vi varit 
tillsammans. Arbetet med de olika delarna i studien har pågått parallellt hela tiden 
 
Mot slutet av arbetets framväxande valde vi att var och en läsa arbetet och fokusera på 
olika delar, då man ibland ser saker med andra ögon då. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


