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Denna kvalitativa studie behandlar matematiska uttryck hos förskolebarn. Syftet med 

studien är att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska uttryck i 

förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt. Detta mot 

bakgrund av att matematiken har fått ett allt större utrymme i förskolans verksamhet 

efter att förskolan fick sin första läroplan, Lpfö 98, med uttalade mål att sträva mot. 

Tidigare forskning visar att pedagoger bemöter flickor och pojkar olika i förskolan. Kan 

det ha att göra med att de uttrycker sig olika? Med detta som grund ville vi undersöka 

om det finns skillnader i flickors och pojkars matematiska uttryck. 

 

Matematik är ett språk och barn i förskolan utvecklar matematisk förståelse genom 

upplevelser i lek och sociala sammanhang. Nya matematiska upplevelser sammanfogas 

med tidigare erfarenheter och ger ny förståelse. Studien genomförs på tre olika förskolor 

där vi observerar barn, ett till fyra år, i tre olika situationer som är återkommande för 

barnen; tamburen, uteleken samt måltiden. Datainsamlingen består av film och 

anteckningar. Resultatet visar att förskolebarn ger uttryck för matematiska begrepp som 

problemlösning, rumsuppfattning, antalsuppfattning, klassificering och ordningsföljd. 

Detta är genomgående i alla tre observationssituationerna. Resultatet visar skillnader i 

flickors och pojkars matematiska uttryckssätt.  
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The purpose of this qualitative study is to examine and describe preschool children's 

mathematical expressions and whether we can perceive any differences between girls 

and boys expressions. Mathematics has been given a place in preschool. Previous 

research shows that teachers treat girls and boys differently in preschool. Are there any 

differences between girls and boys mathematic expressions? We wanted to examine 

this.  

 

Mathematics is a language and children in preschool develop mathematical 

understanding through experiences in playground and in social context. New 

mathematical experiences together with previous experiences, provides new 

understanding. The study is conducted at three different preschools where we observe 

children in the age of one to four years, in three different situations. The chosen 

situations are recurrent for the children; hall, the playground outside and meal. Data 

collection contains film and notes. The result shows that preschool children express 

mathematical concepts such as problem solving, spatial awareness, number perception, 

classification and sequence. This is consistent across all three observational situations. 

The result shows differences in girls and boys mathematical expressions. 
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Förord 
 

Vi vill här förtydliga fördelningen av arbetet då vi är tre stycken författare. Vi började 

med att ansvara för olika delar i studien för att få fram ett underlag. Ganska snart 

upptäckte vi att vi var tvungna att sätta oss in i varandras material för att få en 

helhetsbild och få till den röda tråden i arbetet. Vi observerade varsin situation i 

förskolan och var och en tog ansvar för dokumentationen av denna. Bearbetning och 

analys av datainsamlingen gjordes både tillsammans och enskilt då vi insåg att detta tog 

mycket tid. Resultatet skrev vi var för sig, men all text har vi gått igenom tillsammans. 

 

Vi vill tacka alla härliga barn och deras familjer som gjort det möjligt för oss att 

genomföra denna studie. Vi vill även tacka våra familjer, vänner, kollegor, 

förskolechefer, studiekamrater samt lärare vid högskolan i Skövde som har stöttat oss 

under hela vår utbildning.  

 

Vi vill tacka varandra för intressanta diskussioner och för ett gott samarbete. 

 

 

Anneli, Charlotte och Yvonne 
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras studiens motiv, syfte och frågeställningar. Därefter 

presenteras en litteraturöversikt samt tidigare forskning i ämnet. 

Inledning 
Matematiken har inte alltid haft ett stort utrymme i förskolans verksamhet, då många 

tidigare ansåg att matematik handlade om att skriva siffror och räkna och det var något 

barn lärde sig i skolan. Björklund (2007) anser att matematiken är en del av det dagliga 

livet då hon menar att matematik handlar om språk, problemlösning och logiskt 

tänkande. Enligt Doverborg (2000) hände något under 1990-talet som gjorde att 

intresset för matematik ökade bland pedagoger
1
 i förskolan. Doverborg menar att detta 

kan bero på att man i Socialstyrelsens rekommendationer Lära i förskolan – innehåll 

och arbetssätt för de äldre förskolebarnen (Socialstyrelsen, 1990) lade till ett kapitel 

som handlade om grundläggande matematik i förskolan. Sortering, klassificering, form, 

avstånd, storlek, vikt, likheter och skillnader var några av begreppen som ansågs viktiga 

att arbeta med. Dessa begrepp skulle inte vara ett fristående inslag utan integreras i den 

dagliga verksamheten i förskolan.  

  

Förskolan fick sin första läroplan 1998, Lpfö 98, med uttalade mål att sträva mot. Varje 

barn skulle nu ges möjlighet att utveckla ”sin förmåga att upptäcka och använda 

matematik i meningsfulla sammanhang” (s.9) och utveckla ”sin förståelse för 

grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att 

orientera sig i tid och rum.” (s.9) Genom läroplanen fanns nu enligt Doverborg (2000) 

en gemensam syn på utveckling, lärande och kunskap och detta från ett års ålder. Det 

räcker ändå inte med en gemensam syn menar Doverborg utan det är lika viktigt att ta 

reda på barns egna uppfattningar och erfarenheter av matematik för att kunna utmana 

dem vidare i sitt lärande.  

 
När barn väl har upptäckt matematiken blir den en självklar del av deras värld och genom 

att de använder sig av matematiken i för dem meningsfulla sammanhang skapar de nya 

utmaningar och får på så sätt en tilltro till det egna tänkandet.  

(Doverborg, 2000 s.143)  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) menar att ett av målen med matematik i 

förskolan är att barn ska utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik, som de 

sedan bär med sig upp i skolan. Enligt Skollagen (2010:800) ska förskolan förbereda 

barn för fortsatt utbildning (8 kap. 2§)
2
, vilket kan vara en orsak till att matematiken har 

fått ett än större utrymme i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, där det 

matematiska innehållet är både förtydligat och utvecklat. Strävansmålen är fler och mer 

definierade och beskrivande.  

                                                 
1
 Med pedagoger menar vi all personal i förskolans verksamhet. 

2
 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-

2010-800/?bet=2010:800#K8 [Hämtad 2014-03-30] 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K8
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K8
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Åberg och Lenz Taguchi (2005) anser att flickor och pojkar utforskar matematiken på 

olika sätt beroende på gruppsammanslagning och vilket material vi pedagoger erbjuder 

för att utmana barnen vidare i deras lärande. Flickor och pojkar tillåts och stimuleras till 

olika beteendemönster enligt Tallberg Broman (2002). Enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) förväntas pojkar vara undersökande, prövande, rörliga och kanske lite trotsiga i 

sitt sätt att förhålla sig till matematisk innebörd, medan flickor uppfattas som att de vill 

följa olika regler och göra det de blir tillsagda att göra. Tallberg Broman (2002) påpekar 

att i förskolan ses pojkars gränsöverskridande som mer tillåtet än flickors 

gränsöverskridande. Tallberg Broman menar att det har talats om en likhetsideologi där 

jämställdhetsarbete i förskolans verksamhet tidigare har handlat om att behandla flickor 

och pojkar lika. På senare år har det istället funnits ett intresse för att diskutera flickors 

och pojkars olikheter utifrån till exempel intressen, utvecklingsförlopp och 

inlärningsstrategier vid planering av förskolans verksamhet. Enligt Delegationen för 

jämställdhet i förskolan, SOU 2006:75, har barn tidigt tankar om hur flickor respektive 

pojkar ”är” och ”bör vara”. Barn tar snabbt till sig de normer som råder och agerar 

utifrån det. Enligt Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) har 

genusforskning i förskolans verksamhet pågått sedan 1980-talet. Idag är de flesta barn 

mellan ett och fem år inskrivna i förskolans verksamhet, vilket gör att förskolan har en 

viktig roll som socialisationsaktör
3
 genom de grundläggande värden som levs och 

förhandlas där menar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson.  

 

I kommunen där två av oss är verksamma i förskolan genomförs sedan augusti 2012 ett 

treårsprojekt med matematiken i fokus. Syftet med projektet är att utveckla ett medvetet 

matematiskt arbetssätt i verksamheten. I projektarbetets litteratur framkommer det 

genom Palmer (2011) att ”pojkar och flickor agerar olika i sitt matematiska 

utforskande” (s.17). Detta gjorde oss nyfikna på om det även gäller deras matematiska 

uttryck. Förskolans läroplan, Lpfö 98/10, tydliggör att ”flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (s.5). Tallberg Broman (2002) menar att 

det finns en risk att de flickor och pojkar som hörs och syns mer i verksamheten blir 

stereotypen för gruppen flickor respektive pojkar. Vissa beteenden är mer förknippade 

med flickor och andra mer förknippade med pojkar. Enligt Tallberg Broman är en 

återkommande beskrivning att pojkar tar större plats, både fysiskt som verbalt och 

flickor beskrivs som ordningsskapande hjälpfröknar. Flickor och pojkar stimuleras till 

olika beteendemönster. Tallberg Broman anser att barn i förskolan kan få möjlighet och 

stimulans till att utveckla sidor de inte behärskar så väl om pedagogerna 

uppmärksammar dessa. Med detta som bakgrund finner vi det intressant att studera 

flickors och pojkars matematiska uttryck samt om vi kan upptäcka några skillnader 

mellan flickors och pojkars uttryck. 

                                                                                                                              

                                                 
3
 Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) förklarar förskolan som socialisationsaktör med att 

det är en verksamhet som är präglad av sin historia och sin kultur där barn skapar ”sin egen individuella 

förståelse av sig själv, andra och sin omvärld” (s.3) 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska 

uttryck i förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt.  

 

Frågeställningar:  

 

Vilka matematiska uttryck kan urskiljas hos flickor? 

 

Vilka matematiska uttryck kan urskiljas hos pojkar? 

 

Vilka eventuella skillnader kan urskiljas mellan flickors och pojkars matematiska 

uttryck?  

 

Med matematiska uttryck avses barns kommunikation i form av problemlösning, 

rumsuppfattning, ordningsföljd, geometri, antalsuppfattning och klassificering. Se 

vidare beskrivning av de matematiska begreppen under rubriken ”Barns matematiska 

uttryck och matematiska begrepp”.  

Litteraturöversikt 
I detta avsnitt presenteras förskolans matematik, barns matematiska uttryck och 

matematiska begrepp samt genus och kön. 

Förskolans matematik 
Förskolans matematik har starka rötter i en tradition som den tyske pedagogen Friedrich 

Fröbel (1782-1852) utformade enligt Doverborg och Emanuelsson (2006). Fröbel ansåg 

att både den inre och den yttre världen uppenbarar sig i matematiken, det rör sig om 

både natur och människa. Han utarbetade ett material som skulle utmana barns 

matematiktänkande. Materialet kallade han för lekgåvor och det bestod av till exempel 

klossar i olika former. Några av lekgåvorna finns än idag i nytillverkad upplaga och 

används på förskolor, men mest till konstruktionslek och inte för att utmana barns 

matematiktänkande menar Doverborg och Emanuelsson. 

  

Enligt förskolans läroplan, Lpfö 98/10, bör problemlösning, rumsuppfattning, geometri, 

antalsuppfattning samt klassificering ingå i förskoleverksamheten. I förskolan ges barn 

möjlighet att utveckla matematisk kunskap genom att matematik synliggörs i 

vardagssituationerna. Ahlberg (2000) anser att under hela sin barndom möter barn 

grundläggande matematik i olika perspektiv. Vidare framhåller Ahlberg att barns 

matematiska förståelse utvecklas i de upplevelser de erfar i lekfulla sammanhang på 

förskolan och i vardagen. Hon menar att dessa sammanhang, där flera olika faktorer 

samspelar, är fulla av möjligheter att på ett naturligt sätt uppleva matematikens innehåll. 

Exempelvis i barns olika lekvärldar, byggda i olika material, ges möjlighet till förståelse 

för flera olika begrepp, funktioner och relationer. Även Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) framhäver att barn möter matematikens värld i naturliga och 

meningsfulla sammanhang på förskolan genom vardagliga situationer som tamburen, 

leken och måltiden. 

 



4 

 

Barn från olika kulturer bär med sig olika erfarenheter. Detta innebär att barn på en 

förskoleavdelning har kommit olika långt i sitt matematiska lärande på grund av hur 

deras tidigare erfarenheter ser ut, enligt Doverborg och Pramling, Samuelsson (2012). 

Ahlberg (2000) anser att barn är på väg att erövra ett nytt språk när de i förskolan möter 

matematik. Därtill hävdar Reis (2011) att det finns en informell matematik som barn 

oftast skapar och utvecklar själva. Den visas i barns handlande och förekommer under 

stora delar av deras vardag. Hon anser att barn alltid har ett syfte och mål med sina 

handlingar. Handlingarna är strategiska, målinriktade och kunskapsutvecklande och 

Reis menar att barn skapar och medverkar till sitt eget och andras lärande. Matematiska 

strukturer, mönster och samband synliggörs i barns handling, enligt Reis. Barn 

klassificerar, jämför och ordnar efter likhet eller skillnad.  

Barns matematiska uttryck och matematiska begrepp  
Barn har flera uttryckssätt, flera språk, framhåller Høines Johansen (2000). Barn påvisar 

sin matematiska kompetens med olika språkuttryck. I språkliga aktiviteter, som samtal 

och diskussioner, används verbalt språk naturligt av barn. Det faller sig naturligt för de 

flesta barn att använda språkformer som det muntliga språket, fingrar, tecken och bilder. 

När handens fingrar används som taltecken, är det ett kroppsuttryck. Heiberg Solem och 

Lie Reikerås (2004) menar att det är viktigt att barn får välja vilket språkuttryck de vill 

använda sig av för att kunna utveckla sin matematiska kompetens. Genom att barn 

pendlar mellan handling och tänkande kan matematik uttryckas och utvecklas, menar 

Heiberg Solem och Lie Reikerås.  

 

Barn ordnar, grupperar och parbildar föremål i olika situationer i sin vardag. De 

upptäcker likheter och skillnader när de jämför olika föremål, förklarar Ahlberg (2000). 

Även Björklund (2008) förklarar likartat som Ahlberg (2000) men gör ett tillägg om att 

när barn uppfattar likheter och olikheter på varierande sätt får barn en uppfattning av 

hur deras omvärld fungerar och därmed hjälp med hur de kan lösa problem och förstå 

sig på fenomen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) menar att genom sortering 

blir barn medvetna om likheter och skillnader. Flera olika sinnen tas i bruk för att 

urskilja likheter och skillnader i föremål eller händelser. Björklund (2007) påpekar att 

det ofta är det visuella, det vi kan se, som är avgörande i likhet och skillnad. Dessa 

urskiljningar görs alltid i ett sammanhang och relateras till tidigare erfarenheter.  

 

Problemlösning 
 

Ahlberg (2000) förklarar att barn i sociala sammanhang tillägnar sig matematik när de 

utför problemlösningar i olika former av lek så som roll-, regel- och konstruktionslekar. 

Eftersom barn har varierande erfarenheter är problemlösning en relation mellan barnet 

och problemet. Att finna passande strategier för problemlösning innebär att uppfatta och 

förstå problemets olika beståndsdelar i förhållande till varandra, förklarar Björklund 

(2007). Hon ger exempel på att barn använder sig av föremål, passande i relation till 

problemet, för att med kroppen lösa ett problem. Barnet hämtar till exempel en stol som 

barnet kan stå på för att komma högre när något önskvärt föremål är placerat för högt 

upp än där barnet kan nå. I denna handling relaterar barnet till sig själv, sin längd, i 

relation till omgivningen. Björklund (2008) beskriver att barns uttryck av 

problemlösning kan visas i att de använder fingrarna för att visa ett antal, mäta med 
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hjälp av den egna kroppen eller med föremål som de annars använder i vardagen för 

andra syften.  

 

Rumsuppfattning 
 

Ahlberg (2000) förklarar att grunden för matematisk förståelse är att uppfatta rummets 

egenskaper.  Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) menar att rumsförståelse utvecklas 

i relation till den kroppsliga rörelseutvecklingen och betyder mycket för barns fria 

rörelsebehov samt för att kunna placera sig önskvärt i rummet, hitta fram och nå upp till 

saker och ting. Vidare förklaras det att genom att sträcka sig och böja sig skaffar barn 

erfarenheter av avstånd i rummet. Björklund (2008) förklarar att barn gör bedömningar 

av sin omvärld i olika sammanhang och får uppfattning om vad som är möjligt att göra 

genom att utgå från sin egen kropp. Därtill beskriver Björklund att det ges 

kommunikativa tillfällen att beskriva sin position och påtala sina egna syften i leken 

samt att uppfatta andras position och syfte. Med positioner menas lägesbegrepp som 

förklarar var saker eller personer befinner sig i ett rum. Lägesbegrepp som förskolebarn 

kan uppleva är uppe, nere, ute, inne, inuti, bredvid, mitt emot, under, i mitten, mellan, 

här och där. 

 

Ordningsföljd 
 

Sekvens kan förklaras ordningsföljd. Björklund (2007) förklarar att begreppet grundar 

sig i att man förstår att ett föremål eller handling kan ha inbördes relation och till följd 

av detta behöver föremålen ordnas på särskilt sätt eller handlingen utföras i en viss 

följd. För barn omfattas begreppet ordningsföljd av före, efter, först, sedan, i dag, i 

morgon, nu och snart. Björklund påpekar även att när handlingar och händelser 

struktureras och organiseras, med fokus i en viss ordningsföljd, stödjer det barn att 

uppfatta tid.  

 

Geometri 
 

Enkelt kan geometri förklaras till det område i matematiken där man påträffar former i 

omgivningen. I vår omgivning finns det en mängd former vilka vi uppfattar mer eller 

mindre medvetet. Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) beskriver att redan 

Fröbel ansåg att olika geometriska former var en viktig del i förskolepedagogiken. 

Ahlberg (2000) beskriver att i grunden handlar former och geometriska begrepp om att 

kunna urskilja likheter och skillnader. Barn lägger grunden för kommande uppfattningar 

av geometriska begrepp när de upptäcker former och mönster i omvärlden, förklarar 

Ahlberg. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) förklarar att formen på ett föremål är 

ett viktigt kännetecken. Det kan vara formen som gör att föremålet liknar eller skiljer 

sig från andra föremål.   

 

Antalsuppfattning 
 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) förklarar att om föremål i varierande 

storlek, sammanhang samt gruppering synliggörs kan barn erhålla antalsuppfattning. 

Björklund (2007) påpekar och refererar till att Piaget (1896-1980) ansåg att 

klassificering och seriering var grundläggande och avgörande aspekter i utvecklingen av 

antalsförståelse. För att man ska kunna säga att barn har utvecklat antalsuppfattning så 
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bör de förstå Gelman-Gallistel´s fem principer enligt Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2010); 

 
1. Principen om ett-till-ett korrespondens: Barnen måste kunna jämföra antalet föremål i två 

mängder genom att para samman föremål två och två. Ett föremål från den ena mängden 

bildar par med ett föremål i den andra mängden.  

2. Principen om den stabila ordningen: betyder att barnet vid uppräkning konsekvent 

använder en och samma sekvens av räkneord.  

3. Kardinalprincipen: innebär att barnen förstår att de sist uppräknade räkneordet också 

anger antalet föremål i den uppräknade mängden.  

4. Abstraktionsprincipen: betyder att alla föremål som ingår i en väl avgränsad mängd kan 

räknas oavsett slag av föremål.  

5. Principen om godtycklig ordning: betyder att man kan starta var man vill då man skall 

räkna föremålen i en mängd, men att inget föremål får räknas mer än en gång.  

(s.25-26) 

 

Här innefattas även begreppet mängd som innebär mycket, lite, många, mera, några, alla 

och ingenting. Björklund (2007) förklarar att när barn använder sig av något 

mängdbegrepp behöver barnet först ha uppfattat att flera föremål kan ha gemensamma 

egenskaper och därmed tillhöra samma grupp.  

 

Klassificering 
 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) förklarar att det behövs gemensam 

klassificering för att skapa struktur. Viktigt i klassificeringen är betydelsen och 

funktionen i förhållandet till sammanhanget och att klassificeringen är så tydlig att det 

inte råder tvivel om vilka kriterier som krävs. Begreppet klassificera kan delas upp i 

grupper som seriera, sortera, gruppera, kategorisera och inordna. Barn ordnar och 

sorterar föremål naturligt i sin lek. De placerar föremål i storleksordning så att de passar 

till ändamålet, till exempel lekmat på dockservicen, ställa bilar i storlek, bredd, färg 

eller längd och de väljer ur grupperingar då de bygger med lego och väljer att använda 

sig av samma färg. Därtill säger Björklund (2007) att barn klarar av att urskilja olika 

egenskaper och bortse från andra, till exempel då ett föremåls struktur är det väsentliga, 

får färg eller något andra karaktärsdrag stå tillbaka. Barn utforskar på olika sätt och 

väljer vad de vill upptäcka att se i likheter och olikheter. Detta förklarar Björklund är 

början på en förståelse för klassificering.  

Genus och kön 
Ordet genus är latin och betyder sort, släkte, slag och kön, enligt Hirdman (2003). I 

Sverige har begreppet använts inom språkläran fram till 1980-talet för att beteckna 

substantiv. Under 1980-talet stals ordet för att användas i den feministiska forskningen. 

Det forskades då på mäns och kvinnors delaktighet i kvinnors underordning. Enligt 

Hirdman behövdes en översättning på engelskans begrepp ”gender” som betyder just 

slag och sort då könsrollsbegreppet vid den här tiden hade fått en vidare betydelse. Det 

handlade inte längre enbart om att man är biologiskt man eller kvinna utan om hur 

sociala processer som prägling, tvång och fostran formar mannen och kvinnan och där 

behövdes ett nytt begrepp menar Hirdman (2003). Tallberg Broman (2002) menar att 

”genusbegreppet har varit mycket betydelsefullt för att bryta det tidigare könsbegreppets 

innebörd, som något utpräglat biologiskt förknippat.” (s.26-27) Enligt Hirdman (2003) 
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är ordet kön ett laddat ord som står för många olika betydelser, flera med sexuell 

antydning. Begreppet genus däremot är tydligare och svårt att misstolka.  

 

Nationella sekretariatet för genusforskning (2012)
4
 menar att genus handlar om hur 

människor blir män respektive kvinnor. Istället för att hänvisa till det biologiska könet 

används begreppet genus till att beskriva hur det är att vara man eller kvinna utifrån ett 

socialt, kulturellt eller historiskt perspektiv. Vi blir män och kvinnor i relation till den 

kultur och det samhälle vi lever i. Sociala villkor formar mäns och kvinnors möjligheter 

och påverkar deras handlingsmönster. Genus är inte statiskt utan är i ständig förändring 

i takt med tiden och ser olika ut beroende på kultur och vilket land man bor i. Tallberg 

Broman (2002) menar att begreppet genus ”markerar den sociala relationen i kön” 

(s.25). Hon anser att det är viktigt att markera att genus handlar om processer och inte 

några givna fakta. Genusbegreppet framhåller också att myter, metaforer och berättelser 

har stor betydelse för de förväntningar som skapas runt kvinnor och män, och som 

påverkar deras val med värderingar. Länsstyrelsen i Västmanland
5
 använder genus som 

ett nyckelbegrepp för att beskriva hur jämställdhet respektive ojämställdhet uppstår. 

Pedagoger skapar genus i förskolan, ofta utan att de är medvetna om det. Detta görs 

genom deras värderingar, attityder och erfarenheter. Eftersom genus skapas av 

pedagoger och barn tillsammans kan det skapas en jämställd verksamhet genom ett 

medvetet arbetssätt enligt länsstyrelsen i Västmanland. 

 

Enligt Svaleryd (2002) säger man inom genusforskningen att könet är konstruerat. Hon 

anser att olikheter och likheter mellan könen är ett resultat av våra egna 

beteendemönster. Det är vi vuxna som i vårt samspel med andra vuxna och barn ger 

könstillhörigheten den innebörd vi känner. Enligt Wahlström (2003) är det vi själva som 

bär könsrollerna vidare från generation till generation genom vårt beteende. Enligt 

RFSL
6
 består begreppet kön av olika delar: biologiskt, socialt och mentalt kön. 

Tillsammans avgör detta en persons könsidentitet och beskriver på vilket sätt den 

människan uppfattar sig själv. Det biologiska könet är det man föds som, som flicka 

eller pojke. Det sociala könet kommer till i samspel med omgivningens förväntningar 

utifrån bland annat traditionella könsmönster. Det mentala könet handlar om hur man 

känner sig innerst inne, som flicka, pojke eller kanske som något mittemellan.  

 

Enligt Delegationen för jämställdhet i förskolan, SOU 2006:75, har förskolan sedan 

start varit en könsintegrerad verksamhet, men har ändå genom innehåll och struktur 

samt förhållningssätt och pedagogiskt material format kön och könsmönster. Förskolan 

beskrivs också som en könssegregerad vuxenvärld fram till 1960-talet då det endast 

fanns kvinnliga pedagoger. Enligt Tallberg Broman (2002) ändrades de kvinnliga 

yrkesbeteckningarna ledarinna och lärarinna till förskollärare år 1955 och 

utbildningarna öppnades successivt även för män, men än idag är det ett 

kvinnodominerat yrke. Johansson (1994) menar att på 70-talet fick förskolläraryrket en 

                                                 
4
 http://genus.gu.se/meromgenus/genus-handlar-om/ [Hämtad 2014-03-30] 

5 http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml  [Hämtad 2013-08-01] 

 
6
 RFSL = Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter http://www.rfsl.se/?p=623 

[Hämtad 2013-08-15] 

 

http://genus.gu.se/meromgenus/genus-handlar-om/
http://www.jamstalldskola.se/vad-ar-jamstalldhet/genus-genusteori.shtml
http://www.rfsl.se/?p=623
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högre status i samhället, man ansåg att möjligheten till att ändra och förbättra samhället 

och världen kunde ske genom förskolläraryrket. Tallberg Broman (2002) diskuterar vad 

detta kan få för konsekvenser i verksamheten och menar att förskolan får ett rikare 

innehåll med både kvinnliga och manliga pedagoger och som dessutom representerar 

olika etniska, kulturella och sociala grupper där barn får möjlighet till igenkännande och 

förståelse på sina egna villkor.  

 

Wahlström (2003) anser att det finns en tydlig rollfördelning mellan flickor och pojkar i 

förskolan. Pojkar förväntas ta för sig, är aktiva och har behov som genast måste 

uppfyllas. Flickor förväntas undvika konflikter, vara duktiga och lugnare. Barn försöker 

bara anpassa sig till rådande normer. Wahlström menar att ”barn med icke-traditionella 

könsrollsmönster faller utanför det förväntade beteendemönstret.” (s.33) Enligt Tallberg 

Broman (2002) begränsar traditionella könsföreställningar ofta barns möjligheter då de 

formar sin identitet efter omgivningens budskap.  

 

Sammanfattning 
 

Här sammanställs flera författares beskrivningar av matematiska begrepp, barns 

matematiska uttryck samt genus och kön. Författarnas beskrivningar är i förhållande till 

förskolans innehåll och barns vardag.  

 

I matematikens innehåll finns begreppen problemlösning, rumsuppfattning, geometri, 

antalsuppfattning samt klassificering. I litteraturöversikten beskrivs dessa begrepp och 

de har kompletterats med ordningsföljd för att kunna analysera resultatet. Ahlberg 

(2000) och Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) förklarar att barn, under hela sin 

uppväxt, möter matematiken naturligt i de sammanhang som de ingår i, så som 

förskolan och deras vardag. Om matematiken kan upplevas på ett naturligt och lekfullt 

sätt menar Ahlberg (2000) att barn kan utveckla matematisk förståelse. Studiens syfte är 

att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska uttryck i förskolan samt 

vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt. Barns uttryck skildras av 

flera författare. Høines Johansen (2000) säger att barn har flera uttryckssätt, Ahlberg 

(2000) förklarar att barns möte med matematik i förskolan möjliggör att barn kan erövra 

ett nytt språk och Heiberg Solem, Lie Reikerås (2004) förklarar att barn själva bör få 

välja vilket språkuttryck de vill använda sig av. De språkuttryck som beskrivs är det 

verbala språket som används i språkliga aktiviteter och kroppsliga språkuttryck som 

förklaras vara kroppen som hjälpmedel. Andra uttrycksformer är tecken och bilder. Det 

förklaras att de olika språkuttrycken används naturligt av barn.  

 

Studien behandlar ett genusperspektiv och genus förklaras i studien av Hirdman (2003), 

Tallberg Broman (2002), Nationella sekretariatet för genusforskning (2012), Svaleryd 

(2002) och Wahlström (2003). Begrepp kön och genus förklaras med att kön är 

biologiskt medan genus handlar om hur människor blir män respektive kvinnor utifrån 

sociala, kulturella villkor eller ett historiskt perspektiv. Genus skapas av värderingar, 

attityder och erfarenheter. Wahlström förklarar rollfördelningen i förskolan som att 

pojkar förväntas ta för sig, vara aktiva och kräver direkt gensvar på behov medan flickor 

förväntas undvika konflikter, vara duktiga och lugnare. 



9 

 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras forskning som berör barns matematiska uttryck samt flickor 

och pojkar i förskolan. 

Barns matematiska uttryck 
Björklund (2007) har i sin forskning studerat 23 förskolebarn, ett till tre år, med syfte att 

synliggöra deras erfarande och lärande av matematik. Björklund fokuserar på vad det är 

barnen erfar, hur detta kommer till uttryck samt hur de sedan använder sitt lärande i 

förhållande till sin omvärld. Genom barns egna handlingar menar Björklund att de 

yngre förskolebarnen själva är kompetenta till att skapa lärandesituationer. De kan 

misslyckas i sina försök att förstå och bemästra omvärlden, men provar igen och igen 

eller byter strategi tills de till slut lyckas. I studien framkommer det att då de tidigare 

erfarenheterna och kunskaperna inte räcker till utforskar barnet problemets innehållsliga 

delar för att försöka kunna koppla samman dem och förstå problemet. Vidare resultat 

visar att på en småbarnsavdelning får barn kunskap om flera olika synsätt inom ett 

matematiskt fenomen för att de utforskar genom olika handlingar och kommunicerar 

med andra barn. Detta gör att barn i samspel med sin omgivning får varierande 

erfarenheter av olika synsätt på matematik.  
 

För att vidga sin förståelse av ett fenomen bör barn erfara fenomenet i olika sammanhang, 

sett ur olika perspektiv och ges tillfälle att urskilja hur ett fenomen kan variera i 

sammanhanget. I och med variationen har barn möjlighet att skilja ur vad föremål eller 

företeelser har gemensamt och vad som skiljer dem åt och vilka aspekter som karakteriserar 

ett visst fenomen.  

             (Björklund 2007.s.126) 

 

Barn imiterar andra samt påverkas av hur människor runt omkring dem agerar när de 

håller på att undersöka något, vilket enligt Reis (2011) har betydelse för vilket 

matematiskt tillvägagångssätt barnet väljer. Då något fascinerar barn, till exempel att 

rulla en boll nedför någonting, så testar de gärna samma rörelse många gånger och med 

olika material enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2010). Björklund (2007) 

menar att det är tydligt att yngre barn har en målmedvetenhet med vad de gör.   

 

Reis (2011) beskriver i sin avhandling hur yngre barn utvecklar sitt matematiserande i 

aktiviteter som inbjuder till ordnande. ”Begreppet matematisera betonar processen som 

genom handling ger barn verktyg för att lösa problem i vardagen” (s.69), menar Reis. I 

studien videofilmade hon 16 barn, ett till tre år, vid ett antal tillfällen under sju 

månaders tid då de utforskade burkar och ringar i olika storlekar. Resultatet visar att 

barnen utvecklade olika handlingsstrategier och visade på flera dimensioner av variation 

då de ordnade burkar och ringar i storleksordning genom att rada upp, stapla och stoppa 

i varandra på olika sätt. I samspelet lärde barnen av varandra då de såg variationen. 

Studiens resultat visar även att barns erfarenheter av storlek och längd framför allt knyts 

till den egna kroppen. Då barn till exempel ska mäta något de byggt använder de sin 

kropp till att jämföra med. Även Björklund (2007) redogör för att barn behöver se 

begreppet i ett sammanhang för att förstå vad begreppet innebär. Hon förklarar att 

”storleksbegrepp som ”stor” och ”liten” erfars alltid i förhållande till något föremål” 

(s.77). Genom att föremålen jämförs med varandra kan det urskiljas vilket av föremålen 

som är stor respektive liten. När perspektivet ändras, då föremålet jämförs med 
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ytterligare en storlek, får barn en förståelse för att företeelser och saker kan vara olika 

men ändå ha något gemensamt som gör att de tillhör en kategori.   

 

Flottorp (2010) anser att det finns brister i forskning om matematik i naturlig lek och i 

vardagliga situationer och därför har hon valt att ha särskilt fokus på geometriska och 

rumsliga fenomen i barns lek och vardagliga aktiviteter. I en fallstudie har Flottorp 

studerat två femåriga pojkar i en sandlådelek i syfte att undersöka deras verbala och 

icke-verbala uttryck. Sandlådeleksakerna har en viktig del i pojkarnas lek. När pojkarna 

iakttas i leken uppfattar Flottorp att leken kräver att de har lika många antal leksaker 

med samma egenskaper. I utgångsläget har inte pojkarna detta. De förhandlar då 

gemensamt en överenskommelse, skapad ur behovet i sammanhanget. I leken följs de 

åt, imiterar varandra, med handlingar och kroppsliga uttryck och med mycket lite verbal 

kommunikation. I leken placerar pojkarna upp sandlådeleksakerna imiterande i 

spegelvänd symmetrisk ordning på sandlådekanten.  

 

En endaste iakttagelse kan inte bevisa något om barns matematik, påpekar Flottorp 

(2010). Däremot förklarar hon att i analysen, av ovan beskrivna aktivitet, påvisas hur 

matematik kan uttryckas. I sandlådeaktiviteten framkommer det hur kroppsliga och 

kommunikativa handlingar kan vara grundläggande för klassificering och logiskt 

tänkande. Det verkar som om alla yttringar har ett syfte och att barns matematiska 

upplevelser därför inte kan vara omedvetna. Vid Flottorps iakttagelse spelar det verbala 

språket en underordnad roll. Barnen kommunicerar på det sätt som är mest effektivt i 

situationen och vid detta tillfälle är det med gester och handlingar. Verbalt språk är inte 

nödvändigt för att barnen ska förstå varandra. Flottorp kommer fram till att det verbala 

språket bara är en sida av barns kommunikativa färdigheter och handlingar samt att 

kroppsliga uttryck kan vara väl så viktiga.  

Flickor och pojkar i förskolan 
 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) har studerat genusmönster i 

förskolan. Med genusmönster menar författarna genusrelaterade strukturer. De har 

bland annat studerat samspelet mellan barn i lek och lärande genom att videofilma barn, 

ett till sex år, i sex olika förskolegrupper under ett läsår. ”Resultatet visar att strukturer 

av införlivande och förhandling av genus ständigt pågår i de samspel som äger rum i 

förskolan” (s.97). Genusstrukturerna beskrivs genom fyra olika teman, särskiljande, 

beständighet, gemenskap och överskridande. I temat särskiljande beskrivs en 

överordnad maskulinitet då pojkar är i fokus vid gemensamma aktiviteter. 

Maskuliniteten visar sig också som norm på andra sätt i förskolans verksamhet, menar 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson, genom till exempel språkliga begrepp och 

material. I temat beständighet beskrivs stereotypa gestaltningar i barns samspel och lek. 

Flickor agerar som regeluppehållare då pojkar tänjer på de regler som finns. I temat 

gemenskap beskrivs att flickor och pojkar spontant visar omsorg om varandra genom att 

de tar ansvar för och hjälper varandra. Detta gäller både planerade aktiviteter och fri lek 

enligt Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009). Det fjärde temat 

överskridande beskriver hur flickor och pojkar själva omformulerar och utvidgar 

genusstrukturer genom sina rollekar. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson tolkar 

detta som att barnen utmanar rådande genusstrukturer.  
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Karlson (2007) vars främsta forskningsområde är utbildning och genus menar att det är 

motstridiga budskap i förskolan då det gäller omsorgsinriktat arbete. Det är fortfarande 

självklart att flickor ska fostras till relations- och omsorgsarbete. Flickorna beskrivs som 

hjälpfröknar. Karlson anser att en hjälpande inställning är något som borde värderas 

högt hos både flickor och pojkar. Pojkar anses mer aktiva och behöver få utlopp för sin 

grovmotorik. Det finns en föreställning i förskolan om att inte kunna ge pojkar det de 

behöver, vilket gör att man ser dem som offer och det skapar skillnad mellan könen. 

Tanken med genuspedagogiken i förskolan idag är ändå att barnet ska träna sig på saker 

som det behöver utveckla menar Karlson. 

 

I en tvåårig fältstudie i förskolans verksamhet har Hellman (2010) undersökt hur kön 

konstrueras genom sociala processer. I barns förskoleaktiviteter har hon fokuserat på 

hur pojkighet skapas, och omförhandlas i relation till normer av flickor, pojkar och 

pedagoger. I studien framkommer det att könsnormer skapas genom överenskommelser 

av barn samtidigt som det finns uppfattningar om naturlig könstillhörighet. Dessa 

överenskommelser kan uppmärksammas främst i så kallade markörer, till exempel 

röster, rörelser, frisyrer, färger och leksaker. Studien visar att barns tillträde till vissa 

rum skiftar mellan kön, ålder eller markörer beroende på lekens mening. Ett annat 

viktigt resultat i studien är att det synliggjordes att vissa handlingar kategoriseras som 

typiskt pojkaktiga. Den typiska pojken förklaras i studien vara den som utför handlingar 

i lek med stora kroppsrörelser över stora ytor, med hög röst och pratar med korta tillrop. 

Hellmans slutsats blir att konstruerade könsnormer ifrågasätts eller får ändrad betydelse 

av barnen när de undersöker och använder markörer i olika sammanhang.  

 

Sammanfattning 
 

Barns matematiska lärande i förskolan har sin grund i tidigare erfarenheter enligt 

Björklund (2007). Genom att koppla de matematiska begreppen till tidigare upplevelser 

kan de sätta den nya erfarenheten i ett sammanhang. Björklund, Flottorp (2010) och 

Reis (2011) menar att barn utforskar matematik genom bland annat samspel med andra, 

problemlösning, imitation och klassificering. De har ett mål med sina handlingar. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2010) beskriver att då något fångar barns intresse 

undersöker de detta grundligt. I samspel med andra får de kunskap om flera olika 

synsätt inom ett matematiskt fenomen genom att de utforskar på olika sätt utifrån de 

erfarenheter de bär med sig enligt Björklund (2007). 

 

Tidigare forskning visar att flickor och pojkar förväntas vara och agera på ett visst sätt 

utifrån stereotypa könsmönster enligt Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009). Barn och miljö följer rådande normer utifrån denna föreställning. Karlson 

(2007) beskriver i sin forskning att pojkar anses vara mer aktiva och gränsöverskridande 

än flickor. Man kan se att barnen själva utmanar rådande strukturer menar Ärlemalm-

Hagsér och Pramling Samuelsson (2009). 
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Metod  
I detta avsnitt presenteras vår arbetsmetod med beskrivningar kring metodval, urval, 

genomförande, bearbetning och analys. Vi presenterar även de val som gjordes med 

tanke på studiens tillförlitlighet samt forskningsetik.  

Metodval  
Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att få fatt i förklaringar till studiens 

frågeställningar; Vilka matematiska uttryck kan urskiljas hos flickor? Vilka 

matematiska uttryck kan urskiljas hos pojkar? Vilka eventuella skillnader kan urskiljas 

mellan flickors och pojkars matematiska uttryck? I utförandet av en kvalitativ studie 

används inte statistik utan en beskrivande text, enligt Stukát (2011). Förståelsen av 

problemet undersöks istället för att mäta och testa det. Patel och Davidson (2003) och 

Stukát (2011) menar att en kvalitativ studie handlar om att upptäcka företeelser samt att 

tolka och förstå det man undersöker. Forskarens egna funderingar, känslor och 

kunskaper ger en förförståelse och ses som en tillgång för analysen, enligt Stukát.  

 

Vi har valt att göra ostrukturerade observationer, dels genom löpande anteckningar och 

dels genom att filma barn i tre vanligt förekommande situationer i förskolan; tamburen, 

uteleken och måltiden. Patel och Davidson (2003) beskriver ostrukturerade 

observationer som att utifrån ett visst forskningsområde få fatt på ett så omfångsrikt 

underlag som möjligt. Valet av filmning som metod föll sig naturligt då vi ofta använder 

oss av detta arbetsverktyg i våra verksamheter på förskolan. Palmer (2011) beskriver att 

för många barn är filmning en av dagens självklara tekniker. Wehner-Godée (2010) 

anser att filmning är en väl anpassad metod då det handlar om att fånga yngre barns 

upplevelser i förskolan då de kan ha en begränsad verbal förmåga, vilket också Stukát 

(2011) samt Björklund (2010) anser. Författarna menar att barn som är mindre verbala 

gör sig oftast förstådda med sitt kroppsspråk, vilket visar sig tydligare på film genom att 

denna kan ses och analyseras flera gånger. Därtill påpekar Fangen (2004) och Wehner-

Godée (2010) att filmning som observationsmetod ger en unik möjlighet att få syn på 

fenomen som man först inte såg eller kom att tänka på.  

Urval 
Studien är genomförd i två kommuner på tre förskolor där vi är yrkesverksamma. För 

att få syn på flickors och pojkars matematiska uttryck har vi använt två olika 

observationsmetoder, anteckningar och filmning. Vi valde att observera tre situationer 

som är återkommande för barnen; tamburen, uteleken och måltiden. Barnen valdes ut 

slumpvis beroende på vilka som befann sig i situationen då vi valde ostrukturerade 

observationer. Det vi var noga med var att både flickor och pojkar skulle befinna sig i 

varje situation eftersom studiens syfte är att undersöka och beskriva flickors och pojkars 

matematiska uttryck i förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras 

uttryckssätt. Barnen är ett till fyra år. Vi observerade en situation var. 

Genomförande 
I detta avsnitt beskriver vi genomförandet av observationerna. Eftersom vi har 

observerat olika situationer redogör var och en för den situation man ansvarar för. 
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Tabellerna 1, 2 och 3 nedan beskriver observationstillfällena, antal, flickor respektive 

pojkar och hur mycket tid som har dokumenterats. Sammanlagt består datainsamlingen 

av 112,4 minuter filmad observation och 10 observationstillfällen beskrivna med 

skriftlig dokumentation. Tabellerna visar även hur stor del av dokumentationen som har 

använts i analysen.  

 

Tabell 1  
 Tamburen Deltagare Tid Användning 

Film 1  

 

Ta på 

ytterkläder 

1 pedagog        

3 flickor           

2 pojkar 

9 minuter 
Använt hela 

filmen 

Film 2 

 

Ta på 

ytterkläder 

1pedagog 

1pojke 
5 minuter 

Använt hela 

filmen 

Film 3 

 

Ta av 

ytterkläder 

1 pedagog        

2 flickor           

3 pojkar 

2,4 minuter 
Använt hela 

filmen 

 

Observationerna i tamburen filmades vid tre tillfällen för att få med så mycket som 

möjligt av barnens tal och kroppsspråk. Observationerna skedde på förmiddagar vid på- 

och avklädning. Filmningen genomfördes med digitalkamera. Digitalkameran var riktad 

åt ett håll så att observationen skulle bli så enhetlig som möjligt. Vid observationerna 

var det snö ute, barnen skulle ta på respektive av sig overall, termobyxa, fleece, jacka, 

vantar, mössa, stövlar, polokrage och halsduk. Observationstiden avsattes till den tid det 

tar för barnen att ta på sig respektive av sig kläderna. När filmningen var genomförd 

flyttades filmerna över till ett USB-minne och raderades därefter från digitalkameran. 

All dokumentation användes vid analysen, dels för att det inte var många minuter film 

och dels för att det sker saker hela tiden då barnen ska ta på sig respektive av sig 

ytterkläderna. 

 

Tabell 2  
 Uteleken Deltagare Tid      Användning 

Dokumentation 

Penna/papper 

Förskolans utegård, 

Skogen 

1 pedagog      

8 flickor  

7 pojkar 

65 minuter (15 

minuter/dag 

under en vecka) 

Använt sex 

situationer av 

tio observerade 

Film 1 Balansbräda 3 flickor  

2 pojkar 

8 minuter Använt hela 

filmen 

Film 2 Fotboll 1 pojke    

2 flickor 

4 minuter Ej använt 

Film 3 Pulka 2 flickor   

3 pojkar 

10 minuter Använt hela 

filmen 



14 

 

Observationerna i uteleken genomfördes både på förskolans utegård och i skogen dit 

förskolegruppen går minst en gång i veckan. Den första veckan observerades barnen där 

de befann sig just för tillfället, i sandlådan, vid gungorna, klätterställningen, lekstugan, 

gårdens cykelbana samt i skogen. De matematiska uttryck hos flickor respektive pojkar 

som uppfattades beskrevs genom anteckningar. Efter den veckan hade tio olika 

situationer antecknats och beskrivits. Den andra veckan filmades barnen i tre olika 

situationer som uppstod i barnens fria lek och filmningen pågick så länge som 

aktiviteten varade. Barnen utforskade balansbrädan, spelade fotboll och åkte pulka. 

Filmerna sparades sedan på ett USB-minne och raderades från digitalkameran. Vid 

beskrivning av resultatet från uteleken har vissa delar av datainsamlingen använts. Utav 

den skriftliga dokumentationen valdes sex situationer utav tio ut då flera av dem hade 

ungefär samma innehåll. Två av tre filmer har beskrivits i resultatet. I en av filmerna var 

endast flickorna aktiva och då vår avsikt var att få syn på skillnader mellan flickors och 

pojkars uttryck valdes den bort.  

 

Tabell 3  
 Måltidsituation Deltagare Tid Användning 

Film 1  

 

Korv och 

makaroner 

1 pedagog        

2 flickor         

3 pojkar 

17 minuter 

2 flickor              

1 pojke 

Använt hela 

filmen 

 

Film 2 

 

Soppa med 

smörgås 

2 pedagoger    

2 flickor         

2 pojkar 

26 minuter 

2 flickor              

2 pojkar 

Använt vissa 

delar av filmen  

 

Film 3 

 

Soppa med 

smörgås 

1 pedagog       

3 flickor         

4 pojkar 

31 minuter  

1 flicka                

4 pojkar 

Använt hela 

filmen  

 

 

Surfplattan placerades, vid varje tillfälle, bredvid matbordet på en hög vagn och riktades 

så att hela bordet och nästan alla barn kom med på filmen. Dock skymdes något barn av 

pedagogen. Dokumentationerna fördes sen över från surfplattan till en privat sida i 

datorn och filmerna raderades därefter från surfplattan.  

 

I granskningen av de tre filmerna skrevs handlingen ut för att sen jämföras och ordnades 

i enlighet med beskrivna teoretiska matematikbegrepp.  I de filmdelar som valdes hade 

barnen tydlighet i sina uttryck och kunde framställas utförligt i resultatet. I vissa 

filmsekvenser visades inga tydliga uttryck hos barnen och valdes därför bort då dessa 

sekvenser inte tillför något innehåll till resultatet. Dessa val uppenbarade sig då 

resultatet framställdes och eftersom det var mycket film att analysera gallrades otydligt 

innehåll bort.  



15 

 

Bearbetning och analys  
Datainsamlingen består av 112,4 minuter film och 10 observationstillfällen med skriftlig 

dokumentation. Vi satte oss in i varandras material genom att enskilt titta på filmerna 

och gå igenom de skriftliga dokumentationerna. Filmerna bearbetades genom att titta på 

och anteckna varje barns matematiska uttryck. Patel och Davidson (2003) förklarar att i 

bearbetning av en filminspelning är det vanligt att händelserna i filmen skrivs ut i text så 

att forskaren får ett underlag att arbeta med. De löpande anteckningarna lästes igenom. 

Därefter tittade vi på filmerna tillsammans och genom våra varierade uppfattningar 

utvecklade vi de anteckningar vi hade. Analysverktyget vi använde var att dela in 

transkriberingen av barnens uttryck i förhållande till de matematiska begreppen; 

problemlösning, rumsuppfattning, geometri, antalsuppfattning, klassificering samt 

ordningsföljd. Vi insåg att detta var ett omfattande arbete och fortsättningsvis 

transkriberades detta enskilt. Därefter sammanställdes materialet gemensamt. Patel och 

Davidson menar att en kvalitativ studie oftast är tids- och arbetskrävande då det ofta 

handlar om att bearbeta ett omfattande textmaterial. Vissa delar av 

transkriptionsmaterialet har inte använts då vi ansåg att det inte var av någon vikt för 

resultatet. Varje barn och arbetsplats som beskrivs i studien fick ett fingerat namn i 

studiens resultat. 

Tillförlitlighet 

Här skildras några tillförlitlighetsperspektiv i studien. Studiens karaktär är kvalitativ och 

Patel och Davidson (2003) samt Stukát (2011) säger att en kvalitativ studie handlar om 

att tolka det man undersöker. Forskarens egna funderingar, känslor och kunskaper 

gynnar förståelsen i en kvalitativ forskning, enligt Stukát. I detta ligger det en kritisk 

aspekt om tillförlitlighet. Detta kan bidra till att en kvalitativ studie kan ses som mindre 

tillförlitligt än en kvantitativ studie som påvisar ett statiskt resultat. En kvalitativ studie 

kan ses som godtyckligt tolkad beroende på forskarens egna funderingar, känslor och 

kunskaper. Alla tidigare erfarenheter påverkar hur forskaren förhåller sig till studien 

utifrån förståelse, tolkning och uppfattning.  

Det är betydelsefullt att få så hög tillförlitlighet på studien som möjligt. Då framstår 

studien som trovärdig och sann. Wehner-Godée (2010) påpekar att observationer inte är 

sanning utan skildringar. Observationer är subjektiva och tolkningen färgas alltid av den 

som observerar. Wehner-Godée tillägger att när flera observatörer tolkar och reflekterar 

kring samma dokumentationer blir framställningen mer nyanserad. I denna studies 

filmanalysering har vi alla tre varit delaktiga. Detta gör att studien visar mindre 

subjektivitet och därmed kan studien ses med större tillförlitlighet. 

Datainsamlingsmetoden har skett med löpande anteckningar och filmning. Patel och 

Davidson (2003) drar paralleller mellan filmning och lagra verkligheten. Metoden 

passar till vårt undersökningsområde då eventuellt inte alla uttryck synliggörs vid första 

granskningen. Genom film kan situationer ses i repris och därmed kan fler uttryck 

synliggöras. Patel och Davidson påpekar att detta försäkrar att observationen uppfattas 

korrekt. Detta säkerställer även kvalitén på vår studie då det filmade materialet går att 

kontrollera. Stukát (2011) förstärker påståendet med att förklara att tillförlitligheten blir 

större då filmen kan ses flera gånger.  
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Undersökningarna har genomförts i de förskolor där vi är verksamma. Det kan ses som 

en styrka att studien har gjorts i kända miljöer för då påverkas inte situationen av 

forskaren och trovärdiga tolkningar kan göras då föreställningar i situationen inte 

påverkar forskaren. Detta kan även vara en problematik då kända strukturer, invanda 

mönster och förhållanden kan påverka forskaren och därmed indirekt studien. 

Bearbetning och analysering av datainsamlingen har genomförts av oss tillsammans. I 

resultatet beskrivs flickors och pojkars matematiska uttryck samt vilka skillnader som 

urskiljs. Genom att resultatet svarar på syftets frågeställningar och diskussionen 

behandlar studiens syfte, synliggörs det att studien har validitet. Detta ökar 

tillförlitligheten på studien. 

Forskningsetik 
För att studien ska vara pålitlig ur ett etiskt perspektiv har vi valt att följa de etiska 

principer som gäller enligt Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer innehåller 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Utifrån dessa 

krav utformade vi informationsanslag och samtyckesdokument. Informationsanslag (se 

bilaga 1 och 2) sattes upp på två av förskolorna och på den tredje förskolan lämnades 

samtyckesdokument (se bilaga 3) ut till barnens föräldrar. Detta enligt kommunernas 

olika riktlinjer. Dokumenten tydliggjorde information om arbetsmetoder, syftet med 

studien samt att all data hanteras konfidentiellt. Samtyckesdokumentet inhämtade även 

föräldrarnas godkännande att deras barn fick delta i dokumentationerna. Allt 

observationsmaterial förvarades så att det inte var tillgängligt för obehöriga. Vidare har 

vi erbjudit studiens deltagare att ta del av examensarbetet då det är klart. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002)  är individskyddets fyra huvudkrav 
 

 Informationskravet = ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande” (s.7) 

 

 Samtyckeskravet = ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersöknings 

deltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

förälder/vårdnadshavare t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av 

etiskt känslig karaktär” (s.9)  

 

 Konfidentialitetskravet = ”All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av 

etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter” (s.12)  

 

 Nyttjandekravet = ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (s.14)  
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Resultat 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska 

uttryck i förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt.  

I detta avsnitt redogör vi för resultatet i de olika observationssituationerna; tamburen, 

uteleken och måltiden. Under rubrikerna tamburen, uteleken och måltiden redogör vi för 

de matematiska begrepp som flickor och pojkar uttrycker. Avslutningsvis redogör vi för 

skillnader mellan flickors och pojkars matematiska uttryck. 

Tamburen  
I tambursituationen visade det sig att det förekommer fem tydliga matematiska uttryck. 

Dessa uttryck visar sig genom de matematiska begreppen; problemlösning, 

antalsuppfattning, ordningsföljd, rumsuppfattning och klassificering. Här följer en 

redogörelse av flickors och pojkars matematiska uttryck i tamburen. 

 

Flickors matematiska uttryck i tamburen 
 

Flickor samarbetar med ytterkläderna i tamburen vid av- och påklädning. De hjälper till 

exempel varandra med att få fram varandras ben och fötter i byxben på overall och 

termobyxa. En handling kan innefatta flera matematiska begrepp. Ett exempel på detta 

är när Anna ska ta på sig fingervantarna. Hon upptäcker då att hon inte når sina 

fingervantar på hyllan. Hon löser detta med att be pedagogen om hjälp. Pedagogen tar 

ner lådan från hyllan och Anna får sina fingervantar. I denna situation använder sig 

Anna av problemlösning då hon ber pedagogen om hjälp för att lösa problemet. 

Eftersom hon inser att fingervantarna är för högt upp i förhållande till sig själv visar 

exemplet även att Anna har rumsuppfattning.  

 

Maria och Cajsa visar intresse för miljön i tamburen genom att förflytta sig runt. De går, 

hoppar och rör sig på ett stillsamt sätt. De håller sig gärna i närheten av sina hyllor. 

Maria och Cajsa är mjuka och stillsamma då de sätter sig på golvet när de tar på sig sina 

overaller eller termobyxor. Detta visar både på rumsuppfattning och ordningsföljd. 

 

Flickorna i tamburen ses ta på sig två stövlar och två vantar. Vi uppfattar att flickor i 

tamburen har en viss antalsuppfattning då de parbildar. Ett exempel på 

antalsuppfattning är då Anna tar på sig fingervantar. Hon får i alla sina fem fingrar i 

vantens fingrar och går fram till pedagogen och säger ”jag kan”. Därefter räknar Anna 

”ett, två tre, fyra, sex”, ”nej” säger pedagogen och räknar ”en, två, tre, fyra, fem” och 

pekar på Annas fingrar. ”Nej” säger Anna då och räknar igen ”ett, två tre, fyra, sex 

fingrar”. Detta visar att Anna är på väg att förstå principen om den stabila ordningen. 

För att ta på sig kläderna behövs en förståelse för i vilken ordning man ska ta på sig 

dem. I tamburen ser vi att barnen har en viss förståelse av detta. Vi ser att flickorna tar 

på sig overallen eller byxorna före stövlarna och jackan före vantarna. Detta visar på 

ordningsföljd.  

 

Ella och Lisa letar rätt på sina stövlar och vantar på mattan innanför dörren där barnen 

har klätt av sig ytterkläderna efter utevistelsen. De hänger upp kläderna på sina krokar. 

Flickorna klassificerar då de sorterar, grupperar och kategoriserar ut sina vantar och 

stövlar ur ”högen” av kläder som ligger innanför dörren.   
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Pojkars matematiska uttryck i tamburen  
 

Magnus kan inte ta av sig sin stövel. Han försöker en liten stund själv men ger upp och 

ber om hjälp. Detta uppmärksammar en flicka som säger: ”Sätt dig där, upp med benet, 

jag drar”. Magnus gör som han blir tillsagd, flickan drar och får av stöveln. Vi ser att 

Magnus strategi att lösa problemet är att sluta försöka själv och istället be om hjälp. 

Denna strategi får snabbt respons då en flicka uppmärksammar Magnus fråga och 

påvisar för honom hur han ska göra för att hon kan hjälpa honom på bästa sätt. I detta 

exempel ser vi även att Magnus har tillit till flickans förmåga då han direkt gör som han 

blir tillsagd. Detta ser vi är ett steg i den strategi som han valt. Detta exempel visar på 

pojkars problemlösning i tamburen. 

 

Pojkarna rör sig mycket i tamburen och i hela tamburens yta. De ses förflytta sig fort 

genom att springa och hoppa och pojkarna stannar bara vid sina platser en kort stund. Vi 

ser att Micke kommer till sin hylla, försöker ta på sig sin tröja och när detta inte 

fungerar så tar han med sig tröjan och går därifrån. Vi uppfattar att han flyttar sig för att 

vara nära en kompis som också tar på sig ytterkläderna. Ett annat exempel är att Carl 

står vid sin hylla och han har fokus på att försöka putta på ballonger, som hänger över 

hyllan. För att nå ballongerna hoppar han, ställer sig på tå och klättrar upp på skohyllan. 

Detta visar att Micke och Carl har rumsuppfattning då de rör sig i rummet i förhållande 

till sig själva. 

 

Pojkarna följer en ordning då de ska ta av sig sina ytterkläder. Först tar Hans, Carl och 

Micke av sig vantarna, sen mössorna och därefter drar de ner dragkedjorna på sina 

jackor eller overaller. Detta visar på uttryck för deras ordningsföljd.  

Uteleken 
I dokumentationerna från barnens lek utomhus kan jag urskilja att de uttrycker sig 

matematiskt genom problemlösning, tid- och rumsuppfattning, antalsuppfattning samt 

klassificering. Här nedan beskriver jag flickors och pojkars matematiska uttryck utifrån 

vad dokumentationerna visar. 

  

Flickors matematiska uttryck i uteleken 
 

Anna, Lova och Elin leker affär i sandlådan. Lova fyller en form och det följer med 

både ljus och mörk sand. När hon sedan vänder formen och lyfter på den flyter sanden 

ut. Hon försöker igen och igen, men samma sak händer. Hon säger ingenting, men Anna 

som sitter bredvid tittar på och säger ”Jag kan”. Hon tar formen, gräver upp mörk sand 

som hon fyller formen med, vänder och utbrister ”En tårta, titta!” Lova lyser upp och 

säger ”Jaaa!” Hon väljer sedan en annan form och gräver upp mörk sand från samma 

hål där Anna grävt, vilket gör att när hon vänder på formen är kakan hel. ”Jag kan”, 

utbrister hon. Exemplet visar att då Lova inte lyckades med sin kaka försökte hon ändå 

flera gånger, men ändrade till slut sin strategi då hon imiterade kompisen, vilket visar på 

problemlösning. 

  

Vi har en balansbräda som är fem meter lång, 30 centimeter bred och 30 centimeter hög, 

på förskolans utegård. Det sitter gångjärn under brädan, vilket gör att den är rörlig. 
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Matilda utforskar denna bräda genom att först ta sig upp mitt på brädan, vända på sig 

för att gå några steg, stanna och gunga i knäna, gå några steg igen för att sedan vända 

sig om och hoppa jämfota ner. Detta upprepar hon flera gånger, men provar att gå upp 

och hoppa ner från olika ställen på brädan. Sara och Julia går också upp på brädan. De 

tre flickorna ställer sig jämsides och börjar gunga i knäna. Stöttar, skrattar, tittar på och 

imiterar varandra. De hoppar ner och kliver upp på brädan igen. Detta gör de flera 

gånger på olika sätt, hoppar bakåt/framåt och hoppar ner så de blir ståendes eller 

sittandes. Detta exempel visar att Matilda, Sara och Julia utvecklar sin rumsuppfattning 

genom att de upplever avstånd via sin position till brädan och marken samt upplever 

olika lägen som uppe, nere, bredvid, på, högt och lågt. Dessa upplevelser gör att 

Matilda, Sara och Julia kommer att ha något erfarenhetsbaserat att relatera till då de får 

till sig de språkliga begreppen. 

 

Hanna och Klara åker pulka i en liten backe på gården och utvecklar sin 

rumsuppfattning då de använder sin kropp i förhållande till pulka och backe. Båda 

flickorna tar snöret och drar upp pulkorna efter sig. När de kommer upp sätter de sig 

försiktigt och håller i pulkan med händerna. Hanna rör kroppen fram och tillbaka så att 

pulkan rör sig framåt och åker nedför backen. Klara imiterar Hanna, men pulkan rör sig 

bakåt istället. Hon fortsätter röra kroppen tills hon också åker framåt och nedför backen, 

vilket visar på problemlösning. Flickorna går uppför backen och åker nedför på samma 

sätt bredvid varandra om och om igen. De skrattar högt, och Klara säger; ”Titta, vad 

långt jag kom” och Hanna säger; ”Jag också”. Det ser ut som att de försöker åka längre 

och längre med pulkorna. Exemplet visar på ordningsföljd då flickorna återupprepar en 

viss ordning gång på gång.  

 

Ett exempel från skogen där Elin, Josefin och Pia leker restaurang visar hur de använder 

olika former för att gestalta leken. En cirkelformad sten representerar en tallrik, pinnar 

är kniv och gaffel, en tegelsten blir en spis, pinne med löv omkring är korv med bröd 

och kottar representerar Fanta och Coca-cola. Formen kan vara konstant, men storlek 

och material kan variera, vilket ger en upplevelse av likheter och skillnader. Detta visar 

på början till en förståelse för klassificering.  

 

Malin, Karin, Anna och Lova städar lekstugan. De bär ut alla saker på gräsmattan 

utanför och turas om att sopa med sopborsten. Karin uttrycker: ”Du har sopat jättelänge, 

nu är det min tur”. Detta visar uttryck för tid. Josefin och Elin kommer och vill vara 

med. ”Vi kan inte vara så många här inne. Bara fyra går bra”, säger Karin. Hon har en 

uppfattning av antal och mängd, uppskattar hur många de är utan att räkna och upplever 

att fler blir för många. Då går Malin och Anna ut och börjar duka upp på bordet. ”Vi ska 

fika nu, en kopp till dig och en till mig”, säger Malin och dukar även fram en tallrik och 

sked till varje kopp. ”Bebisen ska också vara med, och storebror och lillasyster”, säger 

Anna och ställer fram stolar till alla. De sätter sig och börjar fika. ”Här finns det många 

kakor, olika”, säger Malin. Flickorna parbildar vilket tyder på att de har en viss 

antalsuppfattning. 

 

Pojkars matematiska uttryck i uteleken 
 

I skogen kan leken bli precis vad som helst.  Johan och Anders bygger en koja av grenar 

och granris. De leker att de är en familj, lagar mat och leker att de sover i kojan. De 

använder omkullfallna träd till att förflytta sig i leken, de åker buss till mormor och hem 
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igen. Pojkarna utvecklar sin rumsförståelse då de får röra sig fritt i skogen och använder 

sig av problemlösning då de till exempel ska åka buss.  

 

Emil har öppnat en korv- och glasskiosk i skogen och bjuder in en pedagog till att 

handla. Pinnar som han lagt i löv representerar korv med bröd och han använder kottar 

som glass. Han parbildar, sorterar och grupperar. Kottarna har han lagt på rad i 

storleksordning, han serierar. Emil förklarar för pedagogen vad glassarna heter och vad 

de kostar. Pedagogen får välja på olika sorter: piggelin, sandwich, magnum, dajmstrut, 

och glassarna kostar allt mellan 10-25 kronor. Dessa uttryck visar på klassificering och 

en viss antalsförståelse. 

 

Casper och Simon rör sig runt balansbrädan. Casper springer längs med brädan och 

Simon sätter sig över brädan med ett ben på varje sida. Han håller sig i med händerna 

och gungar med kroppen. Casper sätter sig också på brädan med båda benen åt samma 

sida och börjar gunga med kroppen. Under tiden som brädan rör sig byter han ställning 

och sätter sig med ett ben på varje sida mittemot den andra pojken. Han sitter så en liten 

stund, sedan lägger han sig på mage på brädan med ansiktet vänt åt Simon som 

fortfarande sitter i samma ställning. Exemplet visar att pojkarna väljer olika strategier 

då de intar brädan, vilket handlar om problemlösning. Casper och Simon utvecklar sin 

rumsuppfattning genom att de upplever avstånd via sin position till brädan och marken 

samt upplever olika lägen som sittandes på olika sätt, liggandes, nere, bredvid, på, högt 

och lågt.  

 

Casper, Oliver och Viktor åker pulka. De bär alla pulkan genom att hålla med ena 

handen i kanten på sidan och gå uppför backen, men efter några gånger släpar de pulkan 

efter sig uppför backen genom att ta tag i kanten där bak. Pulkornas snören bryr de sig 

inte om. Pojkarna hoppar i pulkorna. Casper och Oliver hjälper till med händerna för att 

få fart. De provar olika sätt att åka på, sittandes framåt, bakåt, och på knä, liggandes på 

rygg eller mage och de imiterar varandra. Det ska gå fort och Viktor påpekar att ”Det 

går snabbast att sitta och putta på”. Detta exempel visar på rumsuppfattning då de 

använder hela sin kropp i förhållande till pulka och backe i olika positioner och det ger 

en känsla av tid då de åker nedför backen. De använder problemlösning då de provar att 

åka på många olika sätt.  

 

Johan och Linus leker stålmannen och Spiderman, springer och klättrar på omkullvälta 

träd och stenar. De hämtar spadar och krattor. ”Här finns det svärd”, säger Linus. ”Jag 

vill ha, ett långt”, säger Johan. Linus tittar på en kratta och en spade och säger ”Dom här 

är lika långa, titta”. Han jämför och ser en likhet, vilket är en början på klassificering. 

De tar några var och springer bort till klätterställningen. Där imiterar och utmanar de 

varandra med att klara olika saker, klättra högt och hänga med en arm i en stång. De 

använder och testar sin kropp i förhållande till omgivningen, vilket utvecklar 

rumsuppfattningen. Josefin kommer och vill vara med. ”Du kan inte vara med. Det finns 

inga superhjältar som är tjejer”, säger Johan. ”Jag kan vara med i alla fall, titta jag är 

stark”, säger Josefin. Hon hänger i en arm som pojkarna gjort. Men de tittar bort o 

fortsätter leka. Josefin klättrar en stund, men går sedan därifrån. Detta exempel visar att 

Johan klassificerar då inte Josefin får vara med.  
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Anders, Mattias och Patrik kör med plastlastbilarna i sandlådan. Efter en stund tar de 

alla bilar de kan hitta med sig till klätterställningen, släpar, bär och får gå flera gånger. 

Det blir en problemlösning då det inte går att bära alla bilar samtidigt. De tar lastbilarna 

till första avsatsen på klätterställningen. Där tillbringar de hela utevistelsen. Pratar och 

diskuterar högljutt med varandra. ”Min lastbil kör så här”, säger Patrik och kör upp på 

kanten på klätterställningen. ”Kolla min då”, säger Mattias och kör runt runt. ”Min då, 

min kan hoppa”, säger Anders och kastar upp den i luften. De fortsätter att köra bilarna 

på olika sätt, vilket ger en upplevelse av variation. Sedan kastar en av pojkarna ner en 

lastbil från avsatsen. ”Kolla vad långt min kom”, säger Patrik. Mattias och Anders gör 

likadant tills de kört ner alla bilar. Detta ger en upplevelse av position och längd, vilket 

är uttryck för rumsuppfattning. De hämtar upp dem igen och kör ner dem igen, hårdare 

o hårdare. De går högre upp i klätterställningen och provar därifrån ”Wow, den gjorde 

såhär i luften”, säger Anders och visar med händerna. 

Måltiden 
Vid matsituationerna urskiljs att problemlösning och rumsuppfattning tydligt 

förekommer, både i verbala och kroppsliga uttryck. Barnen imiterade varandra i 

kroppsliga uttryckssätt och de följde varandra i verbal kommunikation. I tolkningen av 

dokumentationen ses att flera handlingar görs av erfarenhet. Dessa handlingar ses 

utföras med förståelse som redan är bearbetat och befäst medan andra handlingar utövas 

i syfte att erfars, bearbetas och befästas. 

 

Flickors matematiska uttryck 
   

Maja ses säga att hon har tagit två korvar. Elsa snett mittemot säger att hon ska ta två. 

Maja tar två korvar. Elsa börjar ta korv varpå pedagogen frågar hur många hon tar. ”En, 

två, tre”, räknar Elsa på måfå. Hon uppmanas att en gång till räkna hur många korvar 

hon har tagit. Hon räknar högt medan hon samtidigt pekar med kniven. Hon säger ” En, 

två, tre”. Pedagogen frågar om de ska räkna tillsammans. De räknar en siffra per 

föremål och nu kommer hon fram till att hon tagit två korvar. I denna sekvens uppfattas 

det att Maja har viss antalsuppfattning eftersom hon urskiljer antalet i mängden. Elsa 

har påbörjat sin antalsuppfattning eftersom hon räknar föremålen var för sig. Dock har 

hon inte nått den kardinala principen ännu då hon fortsätter att räkna fast det inte finns 

något föremål som motsvarar siffran.  

 

Dokumentationen påvisar hur presentationen av maten går till och vilken mat det är som 

serveras. Barnen får i turordning berätta vilken mat de känner igen. Flickorna säger; 

grön, mjölk och vatten. Lotta och Lisa berättar hur soppan förhåller sig. ”Den är varm”, 

”det är paprika i soppan” och ”soppan är slut”. Det hörs att de ber om smörgås, soppa 

smör och vatten. I dessa exempel kan det uppfattas att både Lotta och Lisa har 

klassificeringsförmåga.  

 

Maja ses skicka maten i turordning till den, som hon uppfattar, som ännu inte fått. När 

Elsa ska ta sig mjölk uppfattar vi det som att hon har upplevt detta tidigare då hon 

agerar vant. Hon sträcker sig efter mjölken, skruvar av locket, håller i paketet med ena 

handen och i glaset med andra. Hon har öppningen i rätt position till glaset, lutar på 

paketet tillräckligt mycket så att mjölken kan komma i lagom takt. Hon slutar att hälla 

precis då glaset är halvfullt, ställer ner paketet på bordet och därefter ger hon paketet till 
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sin bordsgranne och sen ses hon dricka mjölken ur glaset. Exemplet visar Majas och 

Elsas ordningsföljd. Observationen visar även på problemlösning. Det synliggörs då 

Elsa väljer strategi för att kunna fullfölja sina intentioner.  

 

I måltidsituationen uppmärksammas även Elsas och Majas rumsuppfattning. Begreppet 

synliggörs både i flickornas kroppsliga uttryckssätt och verbala språkuttryck. De flyttar 

föremålen på bordet får att komma åt eller ställa undan. Dokumentationen synliggör att 

Elsa lyssnar och registrerar positioner i rummet när det samtalas om olika placeringar i 

rummet. Då det hörs ”i det andra rummet” ses Elsa rikta blicken till det andra rummets 

dörr. Elsa ställer även påståenden om sin position vid bordet. ”Jag sitter här”. Detta 

visar att hon har rumsuppfattning och att hon registrerar rummet i förhållande till sig 

själv. 

 

I dokumentationen uppfattas det att Fia handlar problemlösande i verbala uppmaningar 

och i kroppsliga handlingar. I viljan av att nå något föremål på bordet löser hon detta 

genom att verbalt be om det eller sträcka sig över bordet. Ett exempel visar att vid 

sopplunchen ber Fia om att få. Ingen verkar reagera på hennes fråga. Fia väntar en stund 

och frågar igen; ”Kan jag be och få soppan?” Hennes uppmaning får respons och hon 

räcks soppan. I detta exempel uppfattas Fia försöka lösa problemet att få till sig soppa 

genom att be om att få. Då hon inte lyckas med sin uppmaning verkar hon fundera en 

stund och frågar sen på nytt. Fia har då bytt strategi och utökat sin fråga att det gäller 

soppan. På denna fråga svarar pedagogen direkt och dessutom förstärks hennes strategi 

med att frågan var fin. Vi uppfattar att Fia verkar reflektera över sin första strategi i 

varför den inte fungerade. Hon verkar förstå att hon inte får någon respons eftersom hon 

inte definierade att det var soppan det handlade om och då försöker med en annan 

strategi genom att specificera frågan. Detta exempel påvisar även att hon har förståelse 

om rumsuppfattning eftersom hon uppfattar att soppan står för långt bort från henne och 

att hon inte kan nå de själv. 

  

Vi uppfattar att Elsa och Maja väntar med att ta sig mat tills maten presenterats, de 

väntar på sin tur i samtal och de ses skicka maten eller drycken vidare till den som sitter 

bredvid. Detta är exempel på att Elsa och Maja aktivt deltar i måltidens ordningsföljd. I 

dokumentationen synliggörs det att Elsa flera gånger relaterar till tid i sina verbala 

uttryck: ”När kommer min farmor?”, ”Är det stängt imorgon?”, ”Jag ska sova hemma 

sen”, ”Mamma sa att jag var ledig imorgon”, ”Igår var jag här med Malina”. Elsas 

tidsuttryck påvisar att hennes aktiva medverkan i att följa ordningar stödjer henne i 

hennes uppfattningar om tid. Före, efter, först, sedan, i dag, i morgon, nu och snart är 

ord som påvisar ordningsföljd och då händelser organiseras i en viss ordningsföljd, 

stödjer det uppfattningar om begreppet tid. 

 

Pojkars matematiska uttryck  
 

I måltidsdokumentationen hörs och ses flera pojkar utrycka sina placeringar och olika 

positioner både i verbala uttryck och med kroppsliga uttryck. ”Ska jag sitta här?” ”Ska 

vi sova på Humlan?” (en avdelning som barnen är sammanslagna med under vilan). ”I 

skogen”, ”Där ute”, ”Här är jag”. Olof ställer sig upp på stolen för att se när maten 

presenteras. Han pekar på föremål som han vill ha och han lutar sig fram över bordet 

när han äter. Olof ses även sträcka sig över bordet för att nå. Albin ställer sig på knä på 

stolen för att nå då han ska ta smörgås. När Albin, Olof eller Harry vill ha något så hörs 
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de prata rakt ut. Vi uppfattar att pojkarna riktar uppmärksamhet mot den placering eller 

position det påtalas om i samtal. Flera gånger uppfattas det att pojkarna använder sin 

kropp som hjälpmedel för att nå, se eller ställa ifrån sig. Handlingarna att stå på knä för 

att nå längre eller se bättre, kan ses som strategier vid problemlösning. Även då de 

uttrycker sig verbalt visar exemplen på problemlösningsstrategier. I exemplen kan det 

förstås att pojkarna har rumsuppfattning i förhållande till sin egen kropp. Det visas då 

de sträcker sig efter föremål och använder kroppen som redskap för att nå längre. 

 

Vi uppfattar att Stig imiterar när det påpekas att maten ska delas och då Stig börjar 

utföra korvdelning på sin tallrik. Pojken iakttar andas handlingar, tar upp sin kniv och 

gaffel och börjar föra besticken fram och tillbaka och huggandes på sin tallrik på samma 

sätt. Han är koncentrerad då han utför sin ”delning”. Efter ett tag sänker han besticken, 

lägger huvudet på sidan, tittar på korvbitarna, ler och säger; ”Titta!” På tallriken ligger 

det korvbitar i varierande storlekar. Resultatet visar att Stig är angelägen att försöka lösa 

problemet. Det är en problemlösning som sker då han, med vald strategi, försöker att få 

korven delad. Han får sin strategi bekräftad då han lyckas dela korven. 

 

Harry hörs säga att ”Sen ska Marie sitta här”. Han hörs också säga: ”Anneli har suttit 

där” (en annan pedagog). Detta påvisar att han vet att pedagogerna roterar mellan 

matborden. När Harry uttrycker att Marie i framtiden kommer att sitta där igen så 

påvisar det att Harry har viss förståelse av begreppet tid.  

 

Albin hörs säga i dokumentationen att han vill ha smörgås. Han knackar pedagogen 

ihärdigt på sidan. Verbalt kräver han uppmärksamhet. ”Fröken, fröken”. Han ges ingen 

respons. Nästan samtidigt ses Albin sträcka sig fram över bordet för att försöka nå 

brödkorgen. Liknande exempel ses flera gånger under måltiden och det urskiljs i 

dokumentationen även att så handlar några andra pojkar vid en annan av måltiderna. Det 

uppenbaras flera gånger i dokumentationen att pojkar uttrycker sig verbalt mitt i andras 

samtal eller att i pågående samspel uppmärksamma andra runt bordet på deras 

uppmärksamhet utan att vänta på sin tur i ordningsföljden.  

 

I samtalen vid en måltid hörs Harry och Egon prata om maten: ”Det finns potatis i 

soppan”. ”Den är jättelång och den är liten”. ”Där är det morot och köttfärssås”. ”Den är 

varm”. Det uppmärksammas att Olof tagit väldigt mycket smör. Då påpekar Egon att 

man inte får ta så mycket. Han upprepar meningen en gång till och visar nu med 

armarna, långt utsträckta att så här mycket får man inte ta. Dessa exempel påvisar att 

Harry och Egon har förförståelse för begreppet klassificering och Egon har därtill 

antalsuppfattning. De kan urskilja olikheter och likheter i samma föremål och de kan 

påtala beskaffenheter om föremålen.  

 

Barnen uppmanas att dra upp sina tröjärmar. Stig gör momentet och upptäcker att han 

inte har några långa ärmar. ”Jag har inga”, utbrister han. Han tittar runt på de andra 

barnens ärmar.”Jag har inga”, säger han igen. Stig ses fundera lite och ser hur de andra 

barnen gör då de drar upp sina ärmar. Sen drar han upp sina t-shirtsärmar över axlarna. 

”Nu har jag med gjort”. Stig har gjort iakttagelsen att han inte har några långa tröjärmar 

i förhållande till de andra barnens tröjor. Vidare ses att Stig tar sig makaroner och lägger 

ifrån sig sleven. Han betraktar sin tallrik och tittar sen runt på kompisarnas tallrikar. 

Han säger: ”Fröken, titta, jag har inget mycket”. Tittar runt igen på de andras tallrikar, 
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och sen tittar han ner i sin tallrik och direkt därefter greppar han sleven och tar en skopa 

till med makaroner. Dessa exempel visar att Stig har uppfattning om mängd. Han 

uttrycker skillnaden med språklig kompetens.  

 

Skillnader mellan flickors och pojkars matematiska 

uttryck  

 

Utifrån studiens resultat kan vi se att det finns en skillnad i flickors och pojkars 

matematiska uttryckssätt. Vi konstaterar att skillnaden inte handlar om vad de uttrycker 

utan hur de uttrycker sig.  

 

I begreppet rumsuppfattning uppfattar vi att flickorna visar stillsamma uttryck med 

kroppen i förhållande till rummet och omgivningen. Pojkarna visar istället rörligare 

uttryck. Exempel från tamburen visar detta då flickorna oftast håller sig vid sin hylla när 

de ska ta på sig ytterkläderna och pojkarna rör sig runt och utforskar tamburen då de ska 

ta på sig. 

 

Tydliga skillnader synliggjordes även i flickors och pojkars sätt att uttrycka 

problemlösning. Flickorna prövar samma strategi om och om igen medan pojkarna ofta 

byter strategi. Ett exempel från en måltid visar hur Fia säger ”Kan jag be att få?” Ingen 

reagerar och Fia väntar då en stund och förtydligar sin fråga; ”Kan jag be och få 

soppan?” Detta gör att hon får soppan. Vid samma måltid säger Albin ”Smörgås” då 

han vill ha. Detta ger inget gensvar och då knackar han direkt på pedagogen, ”Fröken, 

fröken” säger han. Albin får ändå ingen respons och häver sig då över bordet för att nå 

brödkorgen.  

 

I problemlösningssituationer visas även begreppet ordningsföljd och vi uppfattar en 

skillnad i hur flickor och pojkar ger uttryck för ordningsföljd. Vi uppfattar att flickor 

följer en viss ordning som är konstant medan pojkar också följer en viss ordning, men 

varierar sina handlingar. Exemplet från pulkaåkningen visar detta tydligt. Flickorna 

upprepar samma handlingsmönster under hela pulkaåkningen. Pojkarna däremot, 

varierar sättet att utföra ordningen på.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska 

uttryck i förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt. 

Detta avsnitt är indelat i metoddiskussion, resultatdiskussion samt avslutande 

reflektioner. 

Metoddiskussion 
Valet av att göra en kvalitativ studie föll sig naturligt då vi ville undersöka ett fenomen i 

sin vardagliga miljö. Vi känner att processen i en kvalitativ metod ligger nära vårt 

arbetssätt som pedagoger i förskolans verksamhet. Intentionerna i detta arbetssätt är att 

försöka synliggöra samt tolka det som verkligen sker i barns handling. Detta för att 

kunna bemöta och utmana barn i deras utveckling och lärande på bästa sätt. Vi valde att 

observera tre vanligt förekommande situationer; tamburen, uteleken och måltiden. Detta 

val gjordes utifrån att vi trodde att barnen skulle ge varierade uttryck om matematiska 

begrepp i de olika situationerna.  

 

Datainsamlingen genomfördes genom ostrukturerade observationer. Observationerna 

dokumenterades med löpande anteckningar samt filmning. Upplevelsen av att föra 

löpande anteckningar var att det gav närvaro bland barnen. Denna metod är även en 

naturlig del av vår verksamhet. Enligt Patel och Davidson (2003) finns det alltid en risk 

att man som observatör påverkar situationen, men att den risken minskar då man redan 

är känd för dem som observeras. En upplevd nackdel med löpande anteckningar var att 

händelser runt omkring, till exempel konflikter bland barnen, kunde avbryta 

observationen. En annan nackdel var att alla händelser inte kom med i anteckningarna 

även om det observerade beskrevs med nyckelord. Patel och Davidson (2003) anser att 

det efter observationstillfället är viktigt att så fort som möjligt skriva ner en redogörelse 

över observationerna för att få med det väsentliga av vad som studerats. Trots att den 

beskrivande texten skrevs i direkt anslutning till observationstillfället anser vi att det var 

svårt att komma ihåg allt.  

 

Filmning har genomförts med surfplatta och digitalkamera. Dessa verktyg är vi 

bekväma och trygga med då vi använder dem mycket i vår verksamhet. Metoden 

upplevde vi gav oss en viss helhetsbild på de händelser som observerades eftersom både 

verbala och kroppsliga uttryckssätt kom med på filmen. Björklund (2010) menar att 

barn som är mindre verbala gör sig oftast förstådda med sitt kroppsspråk, vilket visar sig 

tydligare på film. En helhetsbild, menar vi, kunde vara svår att uppnå då rummets 

egenskaper och barnens rörelsemönster påverkade det som blev synligt i filmerna. 

Björklund (2010) påpekar att flera digitala verktyg, i olika vinklar, kan bidra till att 

forskaren får en helhetsbild av situationen och det man observerar. Detta tycker vi låter 

logiskt, men samtidigt skulle detta bidra till ännu mer omfattande datainsamling. 

 

Den stora styrkan i att dokumentera med digitala verktyg upplevde vi var att kunna se 

handlingarna i repris, om och om igen. Fangen (2004) och Wehner-Godée (2010) 

förklarar att filmning som observationsmetod ger en unik möjlighet att få syn på 

fenomen som man först inte såg eller kom att tänka på. Vi tycker att metoden 

säkerställer det undersökta då det kan kontrolleras och ses flera gånger. En annan styrka 
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var att filmdokumentationerna kunde diskuteras, tolkas, uppfattas och analyseras av oss 

alla tre. I och med att filmerna kunde ses flera gånger och av oss alla tre innebar det att 

vi fick en nyanserad och omfångsrik bild av det som observerats. Detta möjliggjordes då 

vi gav varandra våra individuella uppfattningar och tolkningar på det vi såg. En kritisk 

aspekt är att digitala verktyg är beroende av uppladdat batteri samt att dokumentationen 

är i beroende av diskutrymme. Detta i förhållande till att vi genomförde observationerna 

då det passade in i rådande verksamhet, medförde att dessa aspekter inte kunde 

förberedas. Under vår datainsamling fungerade dock de digitala verktygen utan 

problem.   

 

Palmer (2011) beskriver att för många barn är filmning en av dagens självklara tekniker 

och barn är vana vid att någon fotograferar eller filmar dem i deras vardag och i 

förskolan. Vi upplever att barnen på våra respektive förskolor är vana vid att bli filmade 

och därför visade de ingen större uppmärksamhet vid observationerna med de digitala 

verktygen. Vi kan ändå inte med säkerhet veta vad barnen tyckte eftersom de inte gett 

uttryck för hur de uppfattar situationen. Dock uttryckte vissa kollegor en oro över att bli 

filmade och iakttagna. Därför ansåg vi att det var viktigt att vara tydliga med att 

informera om deras passiva roll i filmerna och att det endast var barnens uttryck som vi 

skulle observera.  

 

Ostrukturerade observationer valdes utifrån att vi var verksamma samtidigt som vi 

observerade. I och med att vi ingick i arbetslagen på förskolorna gav ostrukturerade 

observationer oss friheten att kunna filma eller föra anteckningar då det passade in i 

rådande verksamhet. Detta innehöll även en viss problematik då hela arbetslaget och 

barnen behövde vara insatta i då observationer skulle ske. Det var viktigt för oss att 

observationerna skedde i samråd med kollegor och barn för att vi skulle visas hänsyn 

och ges utrymme så att fokus kunde hållas på det som undersöktes. Detta 

förhållningssätt gav oss även tillfälle att följa de etiska aspekter som forskning kräver. 

Vi kände att vi behövde vara tydliga med att deltagandet var frivilligt. Vi upplever att i 

viss omfattning brister denna etiska aspekt i måltidssituationerna där barnen sitter på 

sina platser tills måltiden är slut.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att undersöka och beskriva flickors och pojkars matematiska 

uttryck i förskolan samt vilka eventuella skillnader som kan iakttas i deras uttryckssätt. I 

detta stycke diskuteras resultatet av studiens observationer.  

 

Resultatet visar att flera olika matematiska begrepp kan urskiljas i en och samma 

situation. Vi ser att de matematiska begreppen avlöser varandra och sker i direkt kontakt 

med varandra. Det framkommer i ett exempel från resultatet då barn leker i 

pulkabacken. De har rumsuppfattning då de förhåller sin kropp till rummet. De väljer 

olika strategier för att ta sig upp i backen och åka nedför backen, vilket visar på 

problemlösning. Därtill framkommer att barnen agerar i en viss ordningsföljd som 

pulkaåkningen kräver. Palmer (2011) har en teori om att vi lär oss matematik med hela 

kroppen genom att det ständigt pågår en verksamhet i kroppens alla sinnen samt att 

dessa kommunicerar med varandra. Vi upplevde att det var svårt att särskilja de olika 
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matematiska begreppen i barnens uttryck då vi skulle transkribera 

observationsmaterialet. Vi tänker att detta beror på att vi under studiens gång blivit än 

mer medvetna om att matematik finns runt omkring oss hela tiden.  

 

Vi hade även med Geometri som ett beskrivet matematiskt begrepp. Detta begrepp ger 

inte barnen verbalt uttryck för, vilket förvånar oss då vi trodde att de skulle göra det. 

När barn upptäcker former och mönster i omvärlden menar Ahlberg (2000) att 

kommande uppfattningar för geometriska begrepp grundläggs. Geometriska former 

finns naturligt i vår vardag, men detta ger oss en insikt i att det är viktigt att vi som 

pedagoger påvisar samt sätter ord på de geometriska begreppen.   

   

En reflektion utifrån resultatet är att det inte förekom lika mycket verbala matematiska 

uttryck som vi föreställt oss, till exempel uttryck för antalsuppfattning. Flottorp (2010) 

menar att barn kommunicerar på det sätt som är mest effektivt i situationen samt att 

kroppsliga uttryck kan vara väl så viktiga. Vi tänker att det även kan bero på att barnen 

har fokus på en sak i taget. I uteleken visas ett exempel där barnen har fullt upp med att 

förflytta sig i snön och i tamburen ligger barnens fokus på att ta på respektive av sig 

ytterkläderna. Viss avsaknad av verbala uttryck tydliggörs även i måltiderna. Detta 

tänker vi kan ha att göra med att barnen har fullt upp med att följa de ordningar som 

måltiden kräver.  

 

Vi kan utifrån studiens resultat konstatera att flickors och pojkars uttryckssätt är olika. I 

resultatet ser vi att skillnader i flickors och pojkars matematiska uttryckssätt inte är vad 

de uttrycker utan hur de uttrycker sig. Flickor visar sig vara eftertänksamma och lugna i 

sina olika uttryckssätt medan pojkar visar sig vara impulsiva och aktiva i sina olika 

uttryckssätt. Wahlström (2003) anser att det finns en tydlig rollfördelning mellan flickor 

och pojkar i förskolan. I resultatet ser vi att pojkar uttrycker behov som genast måste 

uppfyllas. Ett exempel i resultatet från måltiden visar hur en flicka verbalt ber om mera 

soppa flera gånger samtidigt som hon sitter lugnt på sin plats. I samma situation ber en 

pojke verbalt om smörgås. Han uttrycker sig även direkt kroppsligt och knackar 

pedagogen på axeln. Då han inte får respons direkt sträcker han sig över bordet för att 

försöka nå brödkorgen. Tallberg Broman (2002), Åberg och Lenz Taguchi (2005) och 

Karlson (2007) menar att en återkommande beskrivning i forskning visar att flickor 

framställs vara ordningsskapande hjälpfröknar som förväntas följa olika regler och 

pojkar framställs ta större plats, både fysiskt som verbalt. Vi tror att det beror på vilka 

förväntningar, villkor och tillåtande attityder som råder.  

 

Resultatet visar att både flickor och pojkar använder olika strategier för att lösa problem 

som uppstår. Detta gör de både enskilt och i samspel med sina kompisar. Enligt Reis 

(2011) är barn skickliga på att bedöma sin egen samt andras förmåga och vet vem de 

ska vända sig till då den egna förmågan att lösa problemet inte räcker till. Vi ser att 

flickorna i tamburen är lyhörda för de andra barnens uttryck och gärna samspelar med 

både flickor och pojkar. Detta ser vi inte att pojkarna gör i samma utsträckning. Vi 

uppfattar att när pojkarna i tamburen tar på sig har de bråttom och vid svårigheter med 

kläderna får de snabbt gensvar av en pedagog, vilket inte uppfattas gällande flickorna. 

De uppehåller sig länge i tamburen då de på egen hand tålmodigt försöker ta på sig 

ytterkläderna. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) har studerat 

genusmönster i förskolan och menar att pedagoger ägnar pojkar större uppmärksamhet 
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och osynliggör flickor då de inte alltid påkallar pedagogers uppmärksamhet. Utifrån vår 

erfarenhet är detta en föreställning vi har, vilket vi tror har med vårt förhållningssätt att 

göra, som vi tänker sker omedvetet. Vi menar att vi kanske omedvetet förväntar oss att 

flickor ska vara mer självständiga. Karlson (2007) menar att det finns en föreställning i 

förskolan om att inte kunna ge pojkar det de behöver, vilket gör att man ser dem som 

offer och det skapar skillnad mellan könen. Vi ser inte pojkar som offer, men kan hålla 

med om att dessa föreställningar kan skapa skillnad mellan könen. 

 

Vi upplever att barn då de bara är några år gamla är med och skapar könsnormer i 

förskolan. Ett exempel i resultatet visar hur några pojkar leker superhjältar då en flicka 

kommer och vill vara med. En av pojkarna säger då; ”Du kan inte vara med. Det finns 

inga superhjältar som är tjejer”. Flickan svarar med; ”Jag kan vara med i alla fall, titta 

jag är stark”. Men pojkarna tittar bara bort och fortsätter leka. Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) menar att barn utmanar rådande genusstrukturer, vilket vi 

kan se att flickan gör även om hon inte får något gensvar från pojkarna. Vi tänker att 

nästa gång kanske inte flickan bryr sig om att fråga om hon får vara med även om hon 

gärna vill. Hellman (2010) beskriver i sin studie att könsnormer skapas genom 

överenskommelser av barn samt att markörer ger tillträde till leken. Vi tolkar att flickan 

i exemplet tror att markören som är avgörande för att få delta i leken är att vara stark. 

Pojkarna däremot har könet som markör och därför nekas hon tillträde.  

Avslutande reflektioner  
Vi känner att vi håller med flera av de författare och forskare som vi i studien har 

refererat till. Främst då det påpekas att barn utvecklar sin matematiska förståelse i 

naturliga, meningsfulla miljöer och i lekfulla sammanhang på förskolan och i vardagen. 

Vi tänker att studiens resultat kan bidra till ökad medvetenhet om barns matematiska 

uttryckssätt. Ett viktigt perspektiv som vi förankrat än mer nu, efter studiens 

genomförande, är att matematik är ett språk. Matematik finns i allt vi säger och 

kommunicerar och därför spelar det ingen roll vilken situation som undersöks. Vi inser 

att vi skulle kunnat observera likadana situationer på våra respektive förskolor. Detta 

hade eventuellt förenklat analysarbetet.  

 

Vi upplever att genus ger fascinerande och intressanta samtal samt att medvetenheten 

om och betydelsen av genus behöver vara aktuell. Med detta menar vi att det är viktigt 

att följa forskningen. Vi tycker att det skulle vara intressant att intervjua barn om genus 

för att få deras perspektiv. Vårt förslag till fortsatt forskning är att intervjua förskolebarn 

om deras uppfattning av markörer.  
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Bilaga 1 

 
Jag (XXX) är nu snart klar med min utbildning, ska nu arbeta med examensarbetet. 

Detta innebär att jag kommer att filma Era barn i tamburen, för att undersöka om det 

finns någon skillnad mellan pojkars och flickors matematiska begrepp vid denna 

situation.  

 

Jag skriver examensarbetet med 2 kollegor, som också ska filma vid andra situationer 

(mat, lek). Vi kommer sedan att se filmerna tillsammans (bara vi TRE) och 

diskutera/reflektera/analysera.  

 

Vill ni inte att era barn ska filmas så respekterar jag detta och vill gärna att ni talar 

om det för mig eller någon annan av pedagogerna här på XXX.   XXX förskolechef 

vet om att jag filmar och skriver om detta ämne. Är det något ni undrar över så fråga 

gärna.  

 

Med vänlig hälsning XXX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 
 

 

INFORMATION 

 

Jag läser sista terminen på Förskollärarutbildning  

vid Högskolan i Skövde. 

 Det innebär att jag gör ett examensarbete.  

Examensarbetet undersöker  

flickors och pojkars matematiska uttryck. 

Jag delar examensarbetet med  

två andra studenter: XXX och XXX. 

I arbetet kommer jag filma på avdelningen XXXX.  

Filmer kommer att behandlas konfidentiellt  

och raderas efter arbetets slut.  

Kontakta avd. personal om ni inte vill att ert barn ska  

vara delaktig så respekteras detta val,  

Kontakta gärna mig om ni har frågor ang. examensarbetet. 

 

Hälsningar XXX XXX 

 

Förskolechef xxx xxx kan nås på xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Hej alla föräldrar 

 
Vill informera om att jag nu skriver på mitt examensarbete i 

förskollärarutbildningen. Jag skriver tillsammans med två andra 

studenter som också arbetar i förskolans verksamhet i en annan kommun.  

 

Vår studie handlar om att få syn på yngre barns matematiska 

uttryckssätt och vi vill ta reda på om det finns skillnader mellan flickor 

och pojkar. Vi har valt att observera barnen i tre olika situationer och jag 

kommer att filma barnen i utomhusleken.  Filmen kommer endast att ses 

av oss tre studenter och vi nämner inga namn på barn eller namn på 

förskolan i rapporten. Efter analys av filmen kommer den att förstöras.  

 

Jag behöver er underskrift för godkännande om att ert barn får delta i 

studien. Om ni inte vill att ert barn ska vara med, säg bara till så 

respekterar jag det. 

 

 

 

 

Tack på förhand 

 
Med vänlig hälsning XXX XXX 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Härmed godkänner jag att mitt barn __________________får delta i studien 
 
Förälders underskrift________________________________ 

 


