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Abstract
"The cow is too fat to stand under the chair" An observation study on how preschool teachers and children communicate about
mathematics.
The purpose of this study was to investigate how preschool teachers with help of language
lifts up mathematics in preschool. How teachers strengthen children´s ability to communicate
about mathematics. This is a qualitative survey and to investigate this area, we have chosen
observations as method. We have carried out several observations of two different preschools
and we have observed children in ages from 3-5. This study has a sociocultural perspective as
theoretical basis.

It appears that preschool teachers have an important role in lifting math in preschool and in
order to strengthen children’s ability to communicate about mathematics. Repetition and
usage of children’s daily situations in preschool has become a good opportunity for teachers
to bring light to the matter of mathematics. When teachers use certain verbal terms and
bodylanguage in their communication then children’s experience and reaction in that moment
brings up a mathematical relevancy in their subconscious mind. The results show that
language has a very essential meaning in ability to learn mathematics in preschool, where the
children learn and store mathematical concepts through the language and communicational
interaction with each other and teachers. Children use different concepts in their free play and
subsequently those certain words will form a mathematical meaning to them. While
interacting with each other children usually use certain concepts to explain, describe, play and
reason over various mathematical phenomenon. Materials which the children and teachers are
using is to be considered as supporting materials for math training.

Keywords: Preschool, mathematics, language, interaction, preschool teacher
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Sammanfattning

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger använder sig av språk och samspel för
att synliggöra och lyfta fram matematiken i förskolan och hur de bidrar till att stärka barns
förmåga att kommunicera om matematik. Vi vill även undersöka hur barn använder ord och
begrepp som i sitt sammanhang får en matematisk innebörd. Detta är en kvalitativ
undersökning och vi har använt observationer som metod för att få svar på våra frågor. Vi har
utfört observationer vid flera olika tillfällen på storbarnsavdelningar i två förskolor under tre
dagar. Undersökningen har det sociokulturella perspektivet som teoretisk grund.

I studien kommer vi fram till att pedagogerna har en viktig roll i att lyfta fram matematiken i
förskolan och att stärka barnets förmåga att kommunicera om matematik. Genom repetition
och användandet av begrepp i situationer där barnen befinner sig lyfter pedagogerna fram
matematiken i förskolan. När pedagoger benämner med både ord och kroppsliga uttryck det
som barnet gör eller erfar i stunden lyfts matematiken fram i förskolan. Resultatet visar att
språket är av grundläggande betydelse för matematikinlärning i förskolan där barnen får lära
sig matematik och förvärva nya begrepp i samspel med varandra och med pedagogerna.
Barnen använder olika begrepp i den fria leken på detta sätt att dessa ord får en matematisk
innebörd. I samspel med varandra använder barnen begrepp för att förklara, beskriva, leka och
argumentera kring olika matematiska fenomen. Materialet som barn och pedagoger använder
är ett hjälpmedel för matematikinlärning.

Nyckelord: Förskola, matematik, språk, samspel, pedagoger.
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Förord
Vi vill tacka alla förskolor och pedagoger och barn som har deltagit i vår undersökning. Vi är
tacksamma för deras fina bemötande och medverkan. Vi är så tacksamma för att vi fick
möjlighet att se deras verksamhet och önskar dem allt gott. Vi vill även tacka vår handledare.
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som gett oss stöd och styrka under vårt
examensarbete och hela utbildningen under de tre åren. Tack!
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1. Inledning

Under vår utbildning och under delkursen barns matematiska tänkande och problemlösning
växte vårt intresse för matematik i förskolan. Vi har fått bredare syn på vad matematik på
förskolan kan innebära. Vi har fått nya kunskaper om matematiken och förstått vikten av
pedagogens roll i att introducera och implementera den grundläggande matematiken för barn i
förskolan. Därför vill vi med vår undersökning bidra med kunskaper om hur pedagogerna
använder sig av språk och samspel för att synliggöra och lyfta fram matematiken i förskolan.

Ann Ahlberg (1995) är professor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Hon
uttrycker i sin bok Att möta matematiken i förskolan att barn tillägnar sig matematiska
färdigheter under en lång tid, där processen fordrar ett samspel mellan många olika faktorer
(Ahlberg 1995, s 97). Barns matematiska lärande grundläggs i samspel med omgivning och
andra människor, det är en process som utvecklas genom hela skolåldern.

Matematiken finns överallt: matsituationer, samlingar, bygghörnet, fruktstunder, naturen,
sagoläsning, skapande, spontana lekar och planerade aktiviteter. Det som är av intresse är hur
pedagogerna arbetar medvetet med matematik samt deras syn på språk och samspel som
verktyg för att främja barns grundläggande matematik.

Elisabet Doverborg arbetar som adjunkt i förskolestudier, metodik. Ingrid Pramling
Samuelsson är professor i pedagogik och didaktik med inriktning mot de tidiga barnåren vid
Göteborgs universitet. Doverborg och Pramling formulerar i sin bok Förskolebarn i
matematikens värld vikten av att pedagogerna tar på sig ”matematikglasögon” och sätter ord
på alla matematiska fenomen och företeelser som förskolan är full av dagligen. Författarna
skriver att på det sättet kan den matematiska världen expanderas för barnet som sedan kan
använda inlärda begrepp och fenomen i sin värld (Doverborg & Pramling Samuelsson 2007, s.
128).

Camilla Björklund som är docent i pedagogik och universitetslektor skriver i sin bok Vad
räknas i förskolan om hur lärarens förhållningssätt till matematik har stor betydelse för barns
utveckling av matematikfärdigheter. Björklund skriver att arbete med matematik i förskolan
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är en viktig del och förskolläraren har en stor roll i detta arbete. Om barnens tidigare
upplevelser och erfarenheter om matematik utvidgas och fördjupas på ett lustfyllt sätt skapas
det nya möjligheter som bidrar till ökad vilja och nyfikenhet för matematik (Björklund 2013,
s. 55).

I vår studie undersöks hur pedagoger använder språk för att lyfta fram matematiken i
vardagen och därigenom stärka barns förmåga att kommunicera om matematik. Vi vill även
undersöka hur barnen använder begrepp som i sitt sammanhang får matematisk innebörd.

2. Bakgrund
2.1 Styrdokument
De matematiska målen i läroplanen är grunden för hur matematiskt innehåll och arbetssätt kan
utformas i förskolans verksamhet. I förskolans läroplan står det att förskolan ska sträva efter
att varje barn:


tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt
att förstå sin omvärld,



utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska
begrepp och samband mellan begrepp,



utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
(Skolverket 2016, s. 10).

Målen fokuserar på hur barnen kan utveckla sin förmåga till begreppsbildning för att kunna
sätta ord på det som de erfar och upplever. En möjlighet att uttrycka sina matematiska
erfarenheter från olika vardagsituationer och utveckla sin förståelse och nyfikenhet för
matematiska begrepp och dess relation/sammanhang till olika aktiviteter. Även att utveckla
sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang genom att fråga, reflektera,
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generalisera och dra slutsatser i samspel med sin omgivning (Utbildningsdepartement 2010,
s.12–13).

2.2 Språk, matematik och samspel

Språk och matematik hör ihop. Människor behöver språk för att kommunicera, förmedla
uppfattningar och argumentera. Matematikfärdigheter så som räkneramsan, att känna igen och
namnge talsymboler, jämföra symboler med varandra, resonera om matematiska fenomen osv.
förutsätter att man använder och kan ”rätt” matematiskt språk. Studier av småbarns ordförråd
och förmågan att kategorisera visar att när man sätter språkliga etiketter på olika föremål
stöds barnens tankeprocess som i sin tur hjälper barnet att sortera och kategorisera (Björklund
2013, s. 23).

En stor del av grundläggande matematik består av att barnen får erfara, uppfatta och förstå
olika ord och begrepp i sin vardag. Matematik finns runt omkring oss och barnen behöver ord
och begrepp för både färg, form, storlek och antal för att de skulle kunna t.ex. sortera leksaker
och ställa de på bestämda platser. Doverborg och Samuelsson hänvisar till Gudrun Malmer
(1999) som kartlade barns ordförråd vid skolstarten och upptäckte att många barn saknade
specifika ord som är nödvändiga för att beskriva omvärlden med hjälp av begrepp när det
handlar matematik. Malmer påpekar att det är avsaknaden av adekvat ordförståelse som
skapar problem med matematiken i skolan. Språk och matematik hör ihop och barn behöver få
begrepp för att beskriva matematiska fenomen redan vid förskoleåldern (Doverborg &
Samuelsson 2009, s. 127).

Björklund (2013) skriver om hur begreppsbildning och kommunikativ förmåga stimulerar den
kognitiva utvecklingen. Björklund hänvisar till läroplanen som lyfter fram vikten av att
”synliggöra mångfald i uppfattningar och tolkningar där målet för barns lärande är att
utveckla begreppsligt kunnande - utveckla grundläggande förståelse för fenomen och
företeelser” (Björklund 2013, s. 104). Att använda olika begrepp och termer utgör en
väsentlig del av barns matematiklärande. Björklund skriver att en stor del av matematisk
tänkande bygger på logiska resonemang och på förmågan att jämföra objekt och mängder av
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objekt med varandra. Därför har den språkliga färdigheten en stor betydelse när barnen
behöver föra logiska resonemang eller jämföra olika objekt (Björklund 2013, s. 104–105).

Som vi beskrev ovan så har språket en stor betydelse när det gäller matematikinlärning. Språk
och matematik går hand i hand. Om vi ger ett barn instruktionen att hämta en blå tallrik som
ligger längst ner på hyllan bredvid en stor kastrull, förväntar vi oss att barnet ska förstå och
utföra uppgiften. Att barnet utför uppgiften förutsätter dock att barnet vet innebörden av ord
som: längst ner, blå, stor, bredvid osv. så att barnet kan förstå vad vi menar. Barnen borde få
många tillfällen och erfarenheter om användandet av olika ord och begrepp som utvecklar
deras språkförmåga och deras matematiska förmågor. Allt detta sker i sociala sammanhang
och i samspel mellan barn och pedagoger och även mellan barn och barn. Barn lär sig i
sociala sammanhang och i interaktion med andra kan de tillföra ny kunskap.

3. Tidigare forskning
I relation till uppsatsens syfte och frågeställningar har vi valt tre studier som lyfter fram
betydelsen av att arbeta med matematik i förskolan. Den första handlar om språkets betydelse
för att kommunicera om matematik. Den andra handlar om pedagogens betydelse av att arbeta
med matematik och den tredje om vikten av att komma i kontakt med begrepp som bidrar till
matematiskinlärning.

3.1 Språk och matematik
Kerstin Bäckman är förskollärare och forskare vid Pedagogiska fakulteten på Åbo Akademi
universitet. Bäckman studerar i sin avhandling Matematiskt gestaltande i förskolan hur barn
erfar och använder matematik i förskolan genom att studera barns handlingar i olika planerade
och oplanerade situationer i förskolan. Den andra delen av hennes studie omfattar hur
förskollärarna synliggör barns erövrande av matematik och vilka objekt de väljer för att
implementera matematik i förskolan (Bäckman 2015, s. 29–30).
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Bäckman har i sin kvalitativa studie använt sig av fenomenografi och videografi som
metodologiska forskningsansatser. Författaren utgår från variationsteoretiskt perspektiv som
har sin grund i fenomenografiskt forskningsansats, som vilar på människans olika sätt att
förstå och tolka fenomen. Studien utgår även ifrån sociokulturellt perspektiv som beskriver
hur människor lär sig i sociala och kulturella kontexter där interaktioner med andra påverkar
deras lärandeprocess (ibid. s. 33-40). I sin studie har Bäckman använt sig av både intervjuer
och videoobservationer. Hon har intervjuat 24 förskollärare från olika förskolor men även
videoobserverat 35 barn och 6 förskollärare från fyra förskolor (ibid., s.72-74).

Bäckman (2015) understryker språkets vikt i barns erövrande av matematik. Hon menar att
barnens ordförråd berikas och de lär sig matematik genom interaktioner med andra. Ju fler
matematiska erfarenheter barnen möter i sin vardag desto mer berikas och utvecklas deras
ordförråd då barn jämför och utforskar olika begrepp i sin vardag. Enligt Bäckman använder
barnen språket som verktyg för att möta och lösa olika problem i samspel med andra barn och
pedagoger (ibid., s. 25-26).
Bäckman framhäver i sin avhandling hur kroppsliga uttryck som t.ex. fingerräkning kan
fungera som ett slags språk för att förmedla talbegrepp. Författaren menar att språket inte
behöver vara verbalt utan även kroppsliga uttryck kan vara redskap som barnen använder för
att uttrycka sig. För att dessa redskap ska utvecklas hos barnet borde pedagogen erbjuda barn
fler tillfällen för samspel och interaktion (ibid., s. 40).
Bäckmans avhandling är relevant för vår studie eftersom den lyfter fram betydelsen av tidigt
inlärning av språk och användandet av kroppsliga uttryck för att erövra informell matematik i
förskolan.

3.2 Pedagogens roll

I en amerikansk studie undersökte forskarna Jie-Qi Chen, Jennifer McCray, Margaret Adams
och Christine Leow pedagogernas förhållningssätt och självsäkerhet vid
matematikundervisning på förskolan. Undersökningen visade tydligt att lärandets framgång
beror på huruvida läraren känner sig självsäker i sin undervisning och är matematiskt
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professionell. Den amerikanska studien byggde på positivistisk forskningsansats där
författarna använde den kvantitativa metoden. I studien användes en enkät som innehöll 28
frågor med en till femgradig skala där varje förskollärare fick besvara enkäten utifrån sitt eget
synsätt (Chen, McCray, Adams & Leow 2014, s. 374). Frågorna i enkäten var indelade i olika
delar. T.ex. fokuserade en del av frågorna på pedagogernas självsäkerhet om sina kunskaper
om matematik samt vilka strategier pedagogerna använde för att stimulera förskolebarns
matematikinlärning. En annan del av undersökningen handlade om hur pedagogerna
betygsatte sin egen självsäkerhet i olika förmågor som t.ex. i att kunna erbjuda matematiska
aktiviteter för barnen, observera vad barn kan om matematik och uppmärksamma barn om
olika begrepp som uttrycks spontant i vardagen.

I enkätundersökningen deltog 345 förskollärare. Resultatet visade att pedagogernas
uppfattning om matematik och självsäkerhet påverkar deras sätt att lära ut matematik. När
pedagogerna hade en positiv inställning till att använda matematik i förskolan påverkas deras
arbetssätt i positiv riktning. Resultatet visade även att många av de deltagande förskollärarna
besatt kunskap och styrkor som gav stöd till matematikinlärning. Samt att när man byggde
vidare på dessa styrkor kunde man öka självsäkerheten ännu mer. Författarna lyfter även upp
vikten av att uppmuntra pedagoger till vidareutbildning för att öka sina kunskaper om
matematik i förskolan. Resultatet eller effekten av denna studie är inte begränsade till USA
utan många förskollärare runt om i världen strävar efter att öka kvalitén på tidig
matematikinlärning (ibid., s. 368–375).

Denna studie är relevant för vår undersökning eftersom den understryker pedagogens
förhållningssätt och självsäkerhet vid undervisning av matematik. Förhållningssättet och
självsäkerheten kan påverka barns förmåga att erövra matematik. När pedagoger är självsäkra
i sin yrkesroll avseende matematik påverkas deras arbetssätt och innehållet av verksamheten i
förskolan som i sin tur har påverkan på barnens utveckling av olika matematiska förmågor.
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3.3 Tidigt möte med begrepp som bidrar till matematikinlärning

Författarna Sonja Sheridan, Ingrid Pramling Samuelsson och Eva Johansson har skrivit en
forskningsartikel om barns tidiga lärande. Avhandlingen heter “Barns tidiga lärande - En
tvärsnittsstudie om förskolan som miljö för barns lärande”. I kapitel nio Grundläggande
matematik redogör författarna Elisabeth Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson vikten
av att lägga en bred begreppslig grund för matematikinlärning.

Doverborg och Pramling Samuelson undersökte barnens kunnande och erfarenhet inom
matematikområdet samt hur det kommer till uttryck i olika förskolemiljöer som anses ha hög
respektive låg kvalitet. För att mäta kvalitén på förskolorna genomfördes en
enkätundersökning där både föräldrar och lärare fick svara på frågor som t.ex. vad menas med
en bra förskola och hur de själva upplevde sin förskola. Forskargruppen gjorde en extern
bedömning av förskolor för att bedöma kvalitén.

Matematikområdet syftade i ovannämnd studie till begrepp som störst och minst, lägesord,
sortering, ett-till-ett principen och antalsuppfattning samt räkneord upp till fem. Det var en
kvalitativ undersökning där man videoinspelade 225 barn från 38 förskolor.
Forskarna undersökte barnens kunskaper inom matematikområdet genom att observera
(videofilma) hur förskollärarna genomförde strukturerade samtal och leksituationer med
barnen. Insamlade data transkriberades och analyserades utifrån fenomenografisk metod
(Doverborg & Pramling Samuelsson s. 130–134).

Barnen fick lösa olika uppgifter och forskarna fann att i vissa uppgifter framkom det ingen
skillnad mellan förskolor som värderats högt respektive lågt när barnen löste uppgifterna.
Men i de flesta uppgifter framträdde skillnaden då större antal barn från förskolor med hög
kvalitet löste uppgifterna jämfört med barnen från förskolor med låg kvalitet (ibid., s. 145). I
resultatet såg de även att det fanns stora skillnader mellan 1- respektive 3-åringarnas
kunnande om olika begrepp som stödjer matematikinlärning. Författarna inser att
småbarnsåldern är en kritisk period där barn borde få erfarenheter av begrepp som sedan
lägger grunden för fortsatt begreppskunnande och intresse inom det matematiska fältet.
Författarna nämner också att man kan betrakta det som barn lär sig i förskolan som grund för
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det som barn kommer att lära sig senare i skolans första årskurser (ibid., s. 147). Detta tolkar
vi som att hela förskole tiden är viktig och avgörande när det gäller matematikutveckling och
begreppsförståelse.

Denna studie är relevant för vår undersökning eftersom vi fokuserar på hur pedagoger
använder språk och samspel för att lyfta upp matematiken i förskolan och även barnens
begreppsanvändning som kan bidra till deras matematikinlärning.
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4. Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagogerna använder sig av språk och samspel
för att synliggöra och lyfta fram matematiken i planerade och oplanerade aktiviteter i
förskolan. Vi vill även undersöka barnens begreppsanvändning som kan bidra till deras
matematikinlärning.

Frågeställningar är:


Hur bidrar pedagogerna till att stärka barns förmåga att kommunicera om matematik



Hur använder barn ord och begrepp som i sitt sammanhang får en matematisk
innebörd.
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5. Teoretiska utgångspunkter

Med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar kommer vi att diskutera och analysera
resultaten från det insamlade materialet utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi kommer att
utgå från Roger Säljös tolkning av ryska psykologens Lev Vygotskijs teorier om
sociokulturellt perspektiv.

5.1 Det sociokulturella perspektivet

Säljö (2015) lyfter fram det sociokulturella perspektivet som har sin utgångspunkt i
Vygotskijs teorier som handlar om hur människan lär och utvecklas i samspel med andra och i
sin miljö. Säljö (2015) menar att kommunikativa processer är centrala för sociokulturella
perspektivet. Genom kommunikation blir människan i en sociokulturell omgivning delaktig i
olika kunskaper och färdigheter. De sociokulturella kunskaper och färdigheter skapas och förs
vidare genom kommunikation där barn kan göra sina egna erfarenheter med hjälp av olika
kulturella upplevelser, som i sin tur hjälper barnet att tolka och resonera om verkligheten som
de möter i interaktioner med andra. Barn lär sig i sociala och kulturella sammanhang. Goda
möjligheter till kommunikation och interaktion skapar goda förutsättningar för en bra
lärandemiljö där individen förvärvar nya kunskaper och erfarenheter (Säljö 2015, s 37).
Det sociokulturella perspektivet ger oss en möjlighet att se hur pedagoger interagerar med
barnen och hur barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna. I förskolan handlar det om
hur pedagogen skapar lärmiljöer som främjar och stimulerar barns matematiklärande genom
kommunikation och interaktion. Det handlar även om hur pedagogen utvecklar barns lärande
genom att sätta ord på det barnet gör. Matematiklärande sker i de aktiviteter som barnen
dagligen deltar och verkar i. Vi kommer att redogöra för de centrala begreppen inom det
sociokulturella perspektivet som är relevanta för vår studie. De centrala begreppen är
appropriering, medierade artefakter, språk, samspel och interaktioner.
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5.1.2 Appropriering

Säljö (2015) hänvisar till Vygotskijs idé om ett konstant lärande samt kopplingen mellan
lärande och interaktion genom appropriering. Säljö (2015) skriver:
En suggestiv tanke i Vygotskijs idévärld är att människor ständigt befinner sig under
utveckling och förändring. Vi har i varje situation möjlighet att ta över och ta till oss appropriera- kunskaper från våra medmänniskor i samspelssituationer. Vi kan också få
insikter genom att se nya mönster och möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap
vi behärskar. Denna metafor innebär att man inte ser människor enbart, eller ens i
huvudsak, som bärare av ett förråd av kunskaper eller som utrustade med kognitiva
strukturer. Snarare ser man dem som ständigt på väg mot att appropriera nya former av
redskap med stöd av vad de tidigare vet och kan. (Säljö, 2015, s. 119).

Med appropriering menar Säljö (2015) att barn kan ta till sig nya kunskaper och erfarenheter i
samspel med sin omgivning. Det är i sociala situationer barnen får nya utmaningar att lära och
utvecklas. Säljö menar att barns lärande är beroende av det stöd eller hjälp som de får genom
interaktioner med andra (Säljö 2015, s. 119–122).
I förskolan får barnen möjlighet att arbeta tillsammans och blanda och byta sina
matematikkunskaper med varandra. Samspelet ger barnen möjlighet att utveckla sina
matematiska kompetenser tillsammans. Även pedagogen kan vägleda barnet mot nya,
avancerade utmaningar när det gäller matematik för att senare på egen hand använda nya
begrepp/erfarenheter i olika sammanhang. I vår studie vill vi undersöka hur olika matematiska
kunskaper appropieras i samspel.

5.1.3 Medierade artefakter

Säljö (2013) beskriver att Vygotskij menar att mediering handlar om de redskap och verktyg
som människan använder sig av för att tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter. Fysiska
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artefakter och språkliga redskap är medierade resurser som människan använder för att lösa
olika problem eller uppgifter. Både språket och det materiella påverkar människans
förförståelse av omvärlden. Människans förståelse av världen illustreras i hennes praktik
(Säljö 2013, s. 26-27).
Leif Strandberg (2006) beskriver begreppet mediering på följande sätt:
”Vi möter inte världen direkt. Vår relation till världen är medierad. Mellan oss och världen
finns medierade artefakter- verktyg eller tecken- som hjälper oss när vi löser problem, när
vi minns, när vi utför en arbetsuppgift, när vi tänker” (Strandberg, 2006, s. 11).

Med språkligt redskap menas begrepp, siffror, symboler och tecken som barn och pedagoger
använder sig av för att utvecklas och läras. Barn och pedagoger behöver det materiella för att
klara, utveckla och lösa olika uppgifter. De fysiska artefakter i vår undersökning är materialet
som barnet möter på förskolan och även kroppen, t.ex. när barnen eller pedagoger använder
fingrarna för att räkna eller armen för att mäta hur lång en pinne är.

5.1.4 Språk

Säljö (2015) framhäver att språket är ett centralt redskap ur ett sociokulturellt perspektiv. Med
språket som verktyg kan människan benämna olika saker i sin värld, urskilja och jämföra
mellan olika objekt och dela erfarenheter och kunskaper med andra (Säljö 2015, s. 34).
Säljö (2013) skriver i sin bok Lärande och kulturella redskap:
”Det är genom ord och språkliga kategorier som människan har tillgång till en unik kanal
för att utveckla och kommunicera kunskaper. Genom att vi kan tala om världen, kan vi
analysera, observera och dra slutsatser om hur världen fungerar. Vi kan kategorisera och
klassificera händelser och objekt, och vi kan jämföra de på olika sätt (Säljö 2013, s.32).

Språket skapar nya former av samspel och kommunikation mellan människor där
erfarenheter, perspektiv och kunskaper utbyts. Det blir möjligt att förnya och utveckla de
erfarenheter som vi redan behärskar (Säljö 2013, s 90).
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Säljö (2013) menar att språket är det viktigaste redskapet i det sociokulturella perspektivet.
Säljö refererar till Vygotskij som myntar uttrycket ”redskapens redskap” för att referera till
språk som är centralt i det sociokulturella perspektivet. För barn i förskolan blir språket ett
redskap för att förvärva nya begrepp och utveckla lärandet för att sedan använda de språkliga
resurserna för att tänka, resonera och föreställa sig till världen (Säljö 2013, s. 81).
När pedagoger på förskolan introducerar nya begrepp för barnen kommer det bli lättare för
barnen att orientera sig i den språkliga och matematiska värden. När ett barn håller en kvadrat
i handen och säger att det är en fyrkant kan pedagoger nämna att det är en fyrhörning som
kallas för kvadrat. Eller när ett barn bygger ett torn och gång på gång säger att tornet är stort
kan en pedagog berika barnets erfarenhets- och språkvärld genom att säga att tornet är t.ex.
högt. Med språket som redskap vill vi i vår studie undersöka hur barnen och pedagoger
kommunicerar om matematik.

5.1.5 Interaktioner och samspel

Strandberg (2006) beskriver att Vygotskij såg inte samspel bara som en metod för att främja
utveckling och lärande utan att samspel är utveckling och lärande. Interaktioner bygger inte
bara på samspel utan är grunden för intellektuell och emotionell utveckling hos barnet.
Intellektet grundar sig i sociala interaktioner i det sociokulturella sammanhanget. Det är i de
sociala interaktionerna som barnet får kontakt och förvärvar nya kunskaper. Strandberg menar
att samtal, socialt samspel och tänkande hänger ihop och bara genom dessa kan barnet
utveckla språket och tänkandet (Strandberg 2006, s 47-48). Pedagogen har möjligheten att
skapa flera tillfällen för samspel och kommunikation om matematik för att uppmuntra barnets
matematiska förmåga och utveckling. Det skapar senare en möjlighet för barn att byta idéer
och erfarenheter och tillägna sig nya kunskaper i samspel med varandra. I vår studie vill vi
undersöka hur samspel stärker barns förmåga att kommunicera om matematik. Även hur
pedagoger genom samspel med barnen lyfter fram matematiken.
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6. Metod

I vår undersökning har vi besökt två förskolor där vi har observerat pedagoger och barn under
tre dagar. Vi var på förskolorna mellan kl. 9.00 – 14.00. Vi har valt två förskolor som ligger i
närheten av en stor stad i Sverige. Vi valde att observera barnen i åldrarna 3-5. Vi har använt
oss av ljudinspelningar och fört anteckningar samt tagit kort.

6.1 Kvalitativ undersökning

Den

kvalitativa

metoden

som

Patel

&

Davidsson

(2009)

beskriver

i

sin

bok

Forskningsmetodikens grunder är den metod som vi har använt i vår undersökning. Enligt
Patel & Davidsson är syftet med den kvalitativa metoden att skaffa en djupare kunskap som
fokuserar på ”mjuka” datainsamlingar där vi kan observera både planerade och oplanerade
aktiviteter (Patel & Davidsson 2009, s. 14).

6.2 Urval

Vi kontaktade totalt tre förskolor men valet föll på dessa två som kunde ta emot oss för att
utföra observationer. Den första förskolan kommer vi kalla för Förskolan Grodan och den
andra kallar vi för förskolan Blomman. Förskolan Grodan består av en avdelning och där fick
vi observera 16 barn i åldrarna 3-5 samt tre pedagoger - en matematiklärare/förskollärare och
två barnskötare. Förskolan Blomman består av 2 avdelningar och vi har observerat
avdelningen med 9 barn i åldrarna 3-5 och två pedagoger - en blivande förskollärare och en
barnskötare. Både flickor och pojkar deltog i vår undersökning.
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Tabell 1. Antal barn och pedagoger som deltog i vår undersökning
Förskola

Antal barn

Antal pedagoger

Grodan

16

3

Antal dagar på
förskolan
2

Blomman

9

2

1

6.3 Observationer

En vetenskaplig teknik för att samla information är observationer. Att använda observationer
som metod har gett oss möjlighet till en nära bild av verksamheten. Vid observationer samlar
man material och information i barnens och pedagogernas naturliga situationer och
miljöer där deras beteende sker (Patel och Davidson 2003, s. 87). Samtidigt finns det risk att
deltagarnas naturliga beteende kommer ändras på grund av att man observerar och är
närvarande i observationssituationen även om man icke är deltagande (ibid, s. 96–97).

Vi har använt oss av ostrukturerade observationer och vi har varit icke deltagande kända
observatörer. Med icke deltagande kända observationer menas att observatören kan befinna
sig i samma rum som de observerade personerna men befinner sig utanför det aktuella
skeendet (ibid., s. 97). T.ex. när barnen hade samling då satt vi utanför ringen på soffan och i
stolen för att observera och spela in ljudet samt skriva i våra anteckningsböcker.

Ostrukturerade observationer används oftast i utforskande syfte för att hämta så mycket
information som möjligt om ett problemområde. Man använder sig inte av något
observationsschema utan man försöker registrera ”allting” som i praktiken kan vara ganska
svårt. Därför måste även ostrukturerade observationer vara väl planerade (ibid., s. 94). Vi var
på förskolorna mellan 9–14 och vi spelade in ljud nästan hela tiden som vi var där. I
anteckningsböckerna skrev vi kompletterande beskrivningar av observationer.
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Tabell 2. Översikt av observationer som vi har använt i analysen

Aktivitet
Antal barn

Sandlådan
3 - Elie (5
år)
Johan (3
år) Monika
(4 år)

Lego
2 – Levi (4 år)
Sebastian (4
år)

Fjärilar
2 – Maria
(4 år)
Lisa (4 år)

Räknestavar
2 - Isak (5år)
Anton (3 år)

1 - Eva

Tärning
9 - Levi (4 år)
Anton (3 år)
Mio (5 år)
Oliver (4 år)
Stella (4 år)
Lucia (5 år)
Elie (5år)
Isak (5 år)
Maria (4 år)
1 - Ingela

Antal
pedagoger

0

0

1 - Ingela

Längd,
observation

20 min

30 min

20 min

20 min

25 min

Samling
9 – Leo (5 år)
Olle (3 år)
Kalle (4 år)
Nadia (5 år)
Nelly (4 år)
Lea (4 år)
Sandy (5 år)
Amira (3 år)
Mira (4 år)
2 – Carina
Lotta

30 min

6.4 Analysmetod

När det var dags att påbörja vår analys av datainsamling gick vi igenom våra ljudinspelningar
på våra mobiltelefoner och tittade igenom våra anteckningsböcker. Observationerna utfördes
under tre olika dagar på två olika förskolor. Efter varje tillfälle gick vi igenom
ljudinspelningar för att behålla informationen färsk. Ljudinspelningarna gick vi igenom flera
gånger för att transkribera de delar som vi tyckte var relevanta för vår undersökning. Även
anteckningar och bilder var kompletterande och till stor hjälp för vårt analysarbete. I
anteckningsböcker fick vi anteckna och beskriva material, miljöer och kortare konversationer.
Med hjälp av bilderna kunde vi bättre komma ihåg materialet som används i matematiskt
syfte för att senare beskriva våra observationer. Urval av material gjordes med hänsyn till vårt
syfte och frågeställningar. I analysarbetet gick vi igenom det valda transkriberade materialet
och använde oss av våra valda teoretiska ställningsantaganden för att finna svar på våra
frågeställningar i undersökningen.
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6.5 Samarbete

Vi har tillsammans arbetat fram de olika delarna av uppsatsen. Vissa delar t.ex. tidigare
forskning delade vi upp på det sättet att vi valde att fokusera på olika forskningsartiklar för att
sedan diskutera dessa tillsammans och hjälptes åt att skriva klart texten. Vi deltog tillsammans
på de olika förskolorna och observerade. Vad avser transkribering av texter delade vi upp
detta arbete. Efter transkriberingen läste vi de olika transkriptionerna och började tillsammans
analysarbetet. Vi träffades ett flertal gånger för att tillsammans skriva klart hela uppsatsen.
Utöver detta hade vi ständig telefonkontakt.

7. Etiska överväganden

I vår studie har vi tagit hänsyn till fyra forskningsetiska principer. De fyra principerna
kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
De principerna syftar till att ge normer för förhållandet mellan utredare/forskare och
undersökningsdeltagare. De etiska principerna hjälper även att vägleda forskaren vid
planeringen av projektet (Vetenskapsrådet s. 6).

Informationskravet handlar om att informera alla deltagare i undersökningen om vilka villkor
som gäller. Det är centralt att deltagarna blir informerade om syftet med undersökningen. Det
är även viktigt att informera att deltagandet är frivilligt och belysa deltagarnas rätt att avbryta
medverkandet (Vetenskapsrådet s. 7). Vi började med att vi tog kontakt med förskolorna och
beskrev vårt syfte med undersökningen. Vi informerade även om vilken vetenskaplig metod
vi kommer att använda i vår studie.

Med samtyckeskravet menas att utredare/forskaren ska inhämta deltagarens samtycke för att
delta i undersökningen. Pedagoger och vårdnadshavare ska lämna samtycke innan man börjar
datainsamlingen och de har rätt att avbryta när som helst, även om datainsamlingen har
påbörjats. Deltagarna har rätt att bestämma hur länge och på vilka villkor de ska medverka i
undersökningen. Om deltagarna väljer att avbryta sin medverkan får deltagarna inte utsättas
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för påtryckning (Vetenskapsrådet s. 9–10). Vi skickade ut blanketten om samtycke till att
medverka i underökningen till förskolorna i god tid. I blanketten beskrevs de olika
forskningsetiska principerna för deltagarna. Denna blankett vidarebefordrades till föräldrarna
vars barn skulle observeras på förskolorna. En vecka innan vi skulle besöka förskolorna tog vi
kontakt med dem för att försäkra oss om att föräldrarna har skrivit på samtycksmallen. Vi
ville vara säkra på att vårdnadshavare har gett sitt tillstånd att observera deras barn innan vi
började med observationerna.

Konfidentialitetskravet innebär att medverkande personer ska ges möjlighet till
konfidentialitet och att personuppgifterna skyddas och förvaras så att obehöriga inte kan ta del
av dem. Därför bör alla som är inblandade i forskningsobjekt underteckna tystnadspliktsavtal.
Medverkande personer får inte bli identifierade av utomstående. Vi är medvetna om att även
om vi inte har använt oss av riktiga namn på personer och förskolor finns det alltid risk att de
kan bli identifierade (Vetenskapsrådet s. 12–13). Vi tog hänsyn till barnens och pedagogernas
integritet för att skydda deras personuppgifter för att de inte skulle kunna bli identifierade.
Därför valde vi att ge både personer och förskolor påhittade namn.

Med nyttjandekravet menas att alla insamlade uppgifter om enskilda personer får endast
användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet s. 14). Vi informerade medverkande
pedagoger att vi kommer använda insamlat material bara för vår studie.

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen (2004) betonar vikten av att informera barn i förskolan om
de vill delta i ett forskningsprojekt och de har rätt att dra sig ur detta när de vill det.
Författarna menar att det är viktigt att som forskare/undersökare anse att barnen är subjektiva
aktörer i undersökningen. Därför är det ett självklart att betrakta deras synpunkter och tankar
kring deltagandet (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen 2015, s. 38–39). Innan vi började våra
observationer bad vi pedagogerna att samla ihop barnen så att vi kunde introducera oss och
berätta varför vi är på deras förskola. Vi tog hänsyn till barns rätt att bestämma över sitt
deltagande i olika observerade situationer. Vi frågade t.ex. om vi fick ta kort på deras bygge
och om vi fick titta på deras lek. Även om pedagogerna har informerat barnen om att det
kommer några personer till deras förskola och även om pedagogerna har introducerat oss för
barnen vet vi inte exakt vad barnen tänker och tycker om att bli observerade. Vår närvaro i
deras förskola har kanske också påverkat deras lek och sätt att vara. Som vi har skrivit ovan så
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föreligger det alltid risk för att deltagarnas naturliga beteende kommer att ändras på grund av
att man observerar dem. I vissa situationer där vi ville observera fria leken upplevde vi att
barnen inte ville bli observerade. De bytte aktivitet och vi respekterade deras val.

8. Resultat och analys

I detta stycke kommer vi att redogöra för resultatet av våra observationer. Vi har valt att dela
in resultatet i två olika teman. Det första temat handlar om hur barnen kommunicerar om
matematik i fria leken. Detta innefattar aktiviteterna: sandlådan, lego samt fjärilar &
gräshoppor. Andra temat är planerade aktiviteter. De planerade aktiviteterna som vi kommer
att beskriva är: tärning, räknestavar och samlingen.

8.1 Fria leken
8.1.1 Sandlådan

I denna observation deltog tre barn som vi kommer att kalla Elie (5 år), Johan (3 år) och
Monika (4 år). Pedagogen som deltog i aktiviteten kommer vi att kalla för Eva.
Elie tog fram en spade från förrådet och gick till sandlådan. Elie började gräva i sandlådan.
Vid kanten av sandlådan sitter Eva och iakttar det barnen gör.
Elie: ”Jag ska gräva upp en grop men jag behöver hjälp”.
Pedagogen uppmuntrar barnet att försöka gräva gropen själv .
Elie: ”Jag gör ju det! Men jag vill gräva upp djupaste grop.”
Pedagogen hjälper till med grävandet varefter Elie fortsätter själv.
Eva: ”Hur många bilar får plats i gropen tror du?”
Johan sitter i sandlådan och leker med bilarna. Så fort han hör vad pedagogen har frågat tar
han fram en bil och vill vara med och mäta. Elie och Johan hjälps åt att mäta.
Elie: ”Nej Johan! Inte sådär! Ska jag visa dig hur man gör? Jag tror att man måste vrida på
bilen. Eva! Jag tror att det är två bilar som får plats i gropen.”
Johan: ”Ja! Två” och visar även med fingrarna.
Monika: ”Kolla Eva! Jag har byggt ett slott.”
Pedagogen vänder sig mot barnet och säger: ”Åh! Vad fint! Hur många torn har du byggt?”
Monika tänker efter och efter en liten stund säger hon: ”Ett, två, tre, fyra, fyra!”

Med denna observation vill vi titta på hur matematiken gestaltas spontant i vardagen av både
pedagoger och barn. Elie säger att han vill bygga djupaste grop och söker samtidigt stöd hos
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pedagogen för att klara uppgiften. Vi märker hur Elie använder de begrepp som han troligtvis
har fått lära från tidigare erfarenheter, i nya lekar och upplevelser. Ordet djupaste får
matematisk innebörd i detta sammanhang där Elie inte bara gräver en grop utan den djupaste
grop. För att uppmuntra barnets tänkande i själva upplevelsen ställer Eva en fråga om hur
många bilar får plats i gropen. Empirin visar hur pedagogen aktivt engagerar sig för barnets
agerande och vill att han ska få en möjlighet att erfara matematik i samspel och själv
reflektera över slutresultatet. På så sätt skapar pedagogen tillfällen för barnen att utveckla
matematiktänkande i interaktion med andra individer.
Johan som är yngre än Elie visar stort intresse för aktiviteten och vill delta i mätandet. När
Elie upptäcker att Johan gör på ett annat sätt än han tänkte, börjar Elie visa och förklara hur
man kan göra istället. Det märks hur lyssnandet och den verbala kommunikationen visar sig i
samtalet för att lösa problemet - Elie berättar för Johan hur han tänkte att de skulle lösa
uppgiften och visar samtidigt hur man skulle gå till väga. Här ser vi tydligt hur Elie använder
språket som redskap för att kommunicera om matematik medan Johan appropierar kunskap –
tar till sig ny kunskap i samspel med sin kompis. Tillslut visar Johan resultaten med sina
fingrar och säger ”två”. Barnen använder både verbalt språk och kroppsliga uttryck.
Även Monika söker uppmärksamheten hos pedagogen genom att visa vad hon har byggt.
Pedagogen uppmärksammar barnet och lyfter fram matematiken genom att be Monika räkna
hur många torn hon har byggt. Barnet tänker en liten stund innan hon ger ett svar. Pedagogen
väntar och ger barnet tid för att tänka klart. Monika börjar räkna och peka på torn.

8.1.2 Legobygge

Två barn som är 4 år, leker med sina bilar som de har byggt av Lego. Barnen drar bilarna på
golvet fram och tillbaka och imiterar biljud. Vi kommer att kalla barnen för Levi och
Sebastian.
Levi säger till sin kompis: ”Jag har åtta hjul”
Sebastian pekar på hjulen och börjar räkna hjulen på Levis bil: ” Ett, två, tre, fy ra, fem, det
bara fem ehee”.
Levi svarar lite surt att han bara låtsas att det är åtta hjul.
Barnen har även byggt ett hus till sina bilar och Sebastian säger till kompisen att det är natt.
De lägger båda sina byggda bilar i huset. Tidigare har Levi även b yggt ett annat föremål
och vill lägga även detta i huset.
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Sebastian hindrar honom: ”Nej, det går inte, den får inte plats, kolla”, och håller den
ovanför de andra sakerna som har fått plats i huset och tillägger: ”Ser du, den är för liten”
Sedan börjar barnen att jämföra sina bilar med varandra. Sebastian säger att hans bil är
större och Levi svarar: ”Det är inte min”
Sedan ger Sebastian en legobit till Levi. Legobiten har formen av ett hexagon och säger:
”Här Levi, du får den, det är sexan, har sex vingar”
Levi: ”Det är jättemånga”
Sebastian tar en legobit till och hjälper Levi att bygga vidare på hans bil och säger:
”Nu har du åt…, sju vingar, sju vingar, det här är sju vingar”

Barnet räknade antalet hjul på bilen och mätte om bilarna fick plats i huset. Barnen hade
byggt bilar, hus och andra föremål och diskuterade sinsemellan olika egenskaper som byggda
föremål hade. Det som barnen hade skapat av Lego blev medierade artefakter för att tillföra
ny kunskap. Sebastian hade enligt vår tolkning redan en uppfattning av att hexagon har sex
hörn när han sa till kompisen att ”det är sexan, har sex vingar” så fort han hade plockat upp
det ur Legolådan. När han hade byggt ihop hexagon med en annan legobit tolkade barnet detta
som att föremålet hade fått en vinge till. Han sa att den hade sju vingar. Barnet har kännedom
av räkneramsan och vet att efter sex kommer sju. Han höll på att säga åtta men tänkte fort
efter och sa att den hade nu sju vingar. Empirin visade även att Sebastian såg direkt att alla
saker inte fick plats i huset och demonstrerade detta även för Levi. Sebastian använde
begreppet större när han beskrev sin bil. Barnen hade ett fint samspel och i detta samspel
kunde Levi appropriera de kunskaper som Sebastian hade. T.ex. när Sebastian visade honom
att det tredje föremålet inte skulle få plats i huset och när han räknade hjul åt honom eller sa
att hans bil var större. Genom interaktion med sin kompis fick Levi erfara ny kunskap och
kanske även lära sig nya matematiska begrepp.
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8.1.3 Fjärilar och gräshoppor

Fig. 1. Fjärilar och
gräshoppor i plast

Två barn sitter på mattan och börjar plocka fram små plastdjur från en korg som står på
hyllan. De tar fram fjärilar och gräshoppor. Vi kallar barnen för Maria (4 år) och Lisa (4
år). Maria tar en större fjäril och en mindre fjäril. Hon låtsas att den större fjärilen är en
mamma och den mindre är ett barn. Hon lägger ”barnet” på ryggen på ”mamman” och
flyger till förskolan där mamma fjäril lämnar barnet. Fjärilarna kramar och pussar varandra
och säger hejdå. Lisa tar fram ett förstoringsglas och tittar på en fjäril som hon har framför
sig på mattan och säger till en kompis: ”Kolla hur stor den är”.
Sedan tar Maria förstoringsglaset och tittar på sin fjäril: ”Den här är också jättestor”. Hon
tar fram ytterligare en fjäril och säger att även den är stor.
Lisa tar fram ytterligare en fjäril och säger: ”Kolla vad stor!”
Maria svarar genom att säga att den är ”superstor”.
Nu tar Lisa fram en gräshoppa och tittar på den genom förstoringsglaset: ”Den är också
jättestor”
Maria:” Få jag se”. Hon får förstoringsglaset och gräshoppan och börjar observera: ”Wow,
den är störst, nästan som den här” och pekar på en stor fjäril.
Sedan börjar Maria titta på en mindre fjäril och säger: ”Oj, den här är jätteliten” Barnet
tittar nu på fjärilen genom förstoringsglaset och säger: ”Den är jätteliten, eller är den stor
när jag kollar, den är jättefin”.
Maria plockar fram ytterligare en fjäril: ” Nu ska jag kolla på den här stora fjärilen, ja, den
är stor också”. Lisa pekar på en gräshoppa som ligger på mattan bredvid andra gräshoppor
och fjärilar och säger: ”Den här är den största, kolla.” Maria tittar nu på alla föremål som
ligger på golvet: ”Ja….vänta, är det. Det här är största fjärilen.” och pekar på fjärilen.
Lisa fortsätter: ”Ja, och den här är den största gräshoppan” och pekar igen på gräshoppan
som hon pekade på förut.
Maria bekräftar det som Lisa hade sagt: ”Ja, den är den största gräshoppan, hoppan” och
skrattar.

I detta exempel jämför barnen storleken på olika föremål och använder begrepp som stor,
liten, större, störst. De tar även hjälp av förstoringsglaset och upptäcker att sakerna ser större
ut när man använder detta. Maria leker även att en större fjäril är mamma och mindre är
barnet. Hon gör troligtvis kopplingen till att vuxna brukar vara större än barn och använder
detta i sin lek. Sedan undersöker båda barnen fjärilar och gräshoppor och använder
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begreppet stor när de beskriver dem. Barnen börjar även prata om vilket av alla föremål som
är störst. Lisa pekar ut en gräshoppa och hävdar att den är störst av alla. Maria håller med i
början men efter en kort observation av alla föremål som ligger på golvet drar hon en annan
slutsats och pekar ut den största av alla fjärilar. Och Lisa pekar i sin tur ut den största
gräshoppan igen. Båda barnen är med på noterna och de kommer fram till att den utpekade
fjärilen är störst av alla fjärilar och den utpekade gräshoppan är störts av alla gräshoppor som
låg på golvet. Maria gjorde en viktig upptäckt i denna situation där hon började klassificera de
olika insekterna och peka ut den största fjärilen kort efter att Lisa har pekat ut den största
gräshoppan. Men Lisa nämner inte att den var den största av gräshoppor utan att den är störst
av alla:
”Den här är den största, kolla.”

Först efter att Maria har pekat ut den största av fjärilarna konstaterar Lisa att den som hon
pekade på var störst av gräshopporna och håller med Maria om att den utpekade fjärilen är
störst av fjärilarna. I samspel och interaktion och med hjälp av språk och användandet av
begrepp som stor och liten har barnen appropierat kunskap. Maria gjorde kompisen medveten
om de olika insekternas egenskaper när hon började klassificera dem och peka ut störst av
varje sort. Enligt vår tolkning var denna upptäckt även för Lisa en ny kunskap som hon
tillägnade sig i denna stund. Gräshoppor och fjärilar blev fysiska artefakter som hjälpte
barnen att komma fram till denna kunskap. Även användandet av en fysisk artefakt förstoringsglas – blev ett hjälpmedel för att ta till sig ny kunskap när barnen upptäckte att
sakerna ser större ut.
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8.2. Planerade aktiveter
8.2.1 Räknestavar

Fig. 2. Räknestavar
Barnen räknar antal färgande
fälten tillsammans med pedagogen

Pedagogen lockar barnen genom att ta fram räknestavar. Två barn visar intresse för att
arbeta med materialet. Enligt pedagogen är materialet ganska populärt hos barnen. De
använder materialet för olika syften som t.ex. att bygga och räkna. Vi kommer att kalla
pedagogen för Ingela och barnen för Isak (5 år) och Anton (3 år).
Isak tar fram den längsta staven och Ingela säger: ”Ja, du vill ta den längsta staven”.
Anton vill vara med och pedagogen bjuder honom in och säger till barnen att sätta sig på
mattan. Anton tar den kortaste staven i handen och använder den som en mikrofon.
Ingela: ”Nu lägger vi alla stavar på mattan och blandar ihop de”. Båda barnen och
pedagogen lägger stavarna på mattan. Ingela:” Nu gör jag först och då ser ni hur jag gör och
då hjälper ni mig att lägga stavarna, jag börjar först” Anton: ” Var är lilla?”
Ingela tar fram den kortaste staven och säger: ”Ja, den här är väldigt kort, den är jättekort,
men titta här, den här är jättelång” medan hon håller den längsta staven i handen. Hon
fortsätter: ”Och den här har många färgade fält”. Han pekar på en kortare stav och säger:
”Den här har väldigt få färgade fält”.
Anton pekar på den långa staven och säger:” Den här har många färger”
Ingela: ”Ja, den har många färgade fält också, den är ganska lång, den här också, men den
är lite kortare än den som du pekade på innan”.
Isak lyfter upp en stav med fem färgade fält och frågar: ”Men den då?”
Ingela: ”Den är inte kort, inte riktigt lång heller, den är mittemellan kan man säga.
Isak lyfter upp den kortaste staven och säger: ”Den är jättesmå”
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Ingela: ”Ja den är kortast, den är kortast. Men vilken är längst? Isak pekar på den längsta
staven och säger: ”Den, den.”
Ingela: Isak! kan du se en stav som är bara lite längre än det här” och visar med fingrarna.
”kanske så här lång” barnet hittar en stav, ”testa, så får du se”.

Vi valde att observera en planerad aktivitet där pedagogen är delaktig i själva genomförandet.
Det var barnen själva som valde att delta i aktiviteten. Isak är 5 år och Anton som är 3 år är
det yngsta barnet i gruppen och visar stort intresse och nyfikenhet för allt omkring sig.
Pedagogen försökte inte rätta barnen utan nämnde begreppen lång, längre, längst, kortast,
mittemellan, få samtidigt när barnen utforskade materialet. Vi la märke till att pedagogen ville
implementera de begreppen för barnen. Pedagogen repeterade de olika begreppen kort, lång
osv. flera gånger så att barnen skulle kunna se och förstå innebörden av de orden. Barnen fick
med hjälp av medierade artefakter erfara matematik. De fick både se och känna med handen
skillnaden på längden hos de olika stavarna. Genom att barnen fick räkna antal färgade fält på
varje stav blev det lättare att skilja och jämföra längden mellan de olika stavarna. Pedagogen
ville med hjälp av medierade artefakter utveckla kunnandet hos barnen för att senare utveckla
inte bara matematiklärandet utan även språket. På detta sätt blir det synligt och tydligt för
barnen att få lära känna material samt lära sig nya begrepp. Slutligen uppmuntrade pedagogen
Isak genom att visa med sina händer storleken på staven och gav honom en möjlighet att få
testa och pröva själv. Med samspel mellan barn och pedagogen kan barnen få flera
möjligheter att lära sig nya begrepp och utveckla kunnandet om de olika begreppens
användning i matematiskt syfte.

8.2.2 Samling

Samlingen börjar 9.30 och alla barn och pedagoger är på plats. Det är 9 barn i åldrarna 3-5
och två pedagoger som sitter i en ring på mattan. Vi kommer att kalla pedagogen som håller
i samlingen för Carina och den andra för Sara. Barnen som deltar i samlingen kommer vi att
kalla för Leo, Olle, Kalle, Nadia, Nelly, Lea, Sandy, Amira och Mira. Carina ger oss
studenter en möjlighet för att presentera oss för barnen och varför vi är här. Carina går
igenom dagens aktiviteter genom att sätta upp olika kort med olika aktiviteter på
anslagstavlan. Men först berättar Carina medan hon pekar på tavlan att igår var den tredje
dagen i veckan som kallas för onsdag. Pedagogen börjar tillsammans med barnen räkna
veckodagarna: ”måndag, tisdag, onsdag, torsdag”. Leo: ”Idag är det torsdag” Carina
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bekräftar barnet och upprepar ”Ja! Idag är det torsdag”. Carina: ”Vilken dag i veckan är det
då?” medan hon satt upp korten på alla veckodagar på tavlan. Barnen svarar att det är
”måndag”. Carina pekar på veckodagar och börjar från måndag ”Här är första, andra, tredje
dagen, vilken dag är tors dag” Barnen säger gemensamt att det är den ”fjärde” dagen. Carina
fortsätter utmana barnen: ”Hur många dagar har hela veckan?” och barnen svarar
tillsammans: ”Sju dagar”. Sedan sjunger de veckosången.
Carina visar och pekar på tavlan: ”Först hade vi frukost och nu har vi samling.” Barnen
säger att de vill ha matematikaktivitet efter samlingen. Carina ber Kalle att sätta upp rätt
kort på matematikaktiviteten och visa för kompisarna. Carina berättar att matematik kan
handla om att göra saker i skogen. Att man samlar olika saker, hittar olika saker, t.ex. att
hitta olika mönster. Nadia säger att man kan hitta olika kottar.
Carina tar fram ett band med kulor och ber barnen att var och en ska dra ner en kula för att
räkna antalet barn.
Carina: ”Lea! kan du dra ner en kula att du är här.” Pedagogen fortsätter på samma sätt tills
alla barn har fått dra ner en kula.
Carina: ”Mira! Kan du räkna hur många barn är det idag.”
Mira: ”Nio!”
Carina bekräftar Mira och säger att det stämmer med antal kulor som barnen har d ragit ner.
Carina: ”Här finns lite olika kort som kommer att bygga en mening. Ni ska titta vart är den
röda bollen i förhållande till kvadraten.”
Pedagogen ställer fyra kort på mattan och vänder om.
Ex 1 : Kon står under stolen
Carina frågar barnen: ”Brukar kon stå under stolen?” och barnen svarar tillsammans: ”Nej!”
Nelly: ”Kossan är för tjock för att stå under stolen.” Pedagogen ber Olle att vända på nya
kort.
Ex 2. Grisen ligger på stolen
Carina: ”Det går! Varför går det?
Sandy: ”För att den. Kolla! För att den är liten.”
Pedagogen prövar med nya kort
Ex 3. Hästen ligger bredvid stolen
Carina byter ordet ”bredvid” mot ”på”: ”Men vad händer om vi ändrar på det kortet?”
Hästen ligger på stolen
Amira: ”Nej! För att hästen är för lång.”
Carina: ”Ja! Hästen är för stor.”

Pedagogen startar samlingen genom att välkomna både barn och oss studenter. Pedagogen vill
på detta sätt skapa ett tryggt klimat bland barnen där barnen ska känna tillhörighet och
gemenskap. I flera delar av samlingen använder pedagogen det konkreta materialet för att
stimulera barnets matematiklärande vilket gör att det blir tydligt för barnen och att de får nya
erfarenheter. Genom att ställa uppmuntrande frågor med matematiskt innehåll uppmanas
barnen att sätta ord på det de gör. Pedagogen ställer frågan ”Vilken dag i veckan är det då?”
Pedagogen vill vidare uppmärksamma barnen genom att göra dem medvetna om vilken
veckodag det är i förhållande till antal veckodagar. Empirin visar att pedagogen använder
språk för att utveckla samspelet mellan barn och uppmuntrar dem att tänka och diskutera om
matematik.
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Med kort på aktiviteter utmanas barnen i att förstå tid. Det blir begripligt för barnen att förstå
tid när pedagogen använder bilder på aktiviteter. Pedagogen säger ”Först frukost och nu
samling.” Barnen kommer så småningom att jämföra och skilja mellan hur lång tid de olika
aktiviteterna tar. Pedagogen bekräftar barnets val att välja matematikaktivitetskort vilket ger
barnet en möjlighet att göra sin röst hörd och vara delaktig i sammanhanget. Genom att fånga
de tillfällen där barnen själva visar intresse för matematik blir lärandet lustfyllt och
meningsfullt. Samspelet mellan pedagogen och barnen utvecklas och det skapar ett öppet
klimat där alla är involverade och vill vara med. Ett av de materialen som pedagogen använde
i sin matematikaktivitet var kort med lägesord såsom under, bredvid osv. Barnen fick titta på
var den röda bollen var i förhållande till kvadraten. Dessa medierade artefakter är ett sätt att
arbeta med lägesord. Barnen fick tillsammans diskutera, resonera och upptäcka nya sätt att
tänka. Det märks hur pedagogen använder språket för att utveckla barns förmåga att
kommunicera om matematik.

8.2.3 Tärning

En pedagog hade förberett en uteaktivitet med tärning. Barnen fick slå en tärning en och en,
räkna hur många prickar de fick och sedan genomföra olika uppgifter som pedagogen gav.
Barnen fick välja om de ville vara med eller inte. I denna aktivitet deltog sammanlagt nio
barn. Några av barnen stannade kvar när de var klara med sin uppgift, några sprang iväg för
att sysselsätta sig med något annat. Några barn anslöt sig till aktiviteten medan de andra
redan höll på med aktiviteten. När barnet hade räknat prickarna på tärningen uppmuntrade
pedagogen alltid barnet att säga högt antalet prickar hon eller han hade fått. Varje gång
barnet hade genomfört en uppgift räknade både barnet och pedagogen tillsammans. T.ex.
när ett barn hade fått hämta fyra naturföremål räknade de tills ammans så att alla barn kunde
ta del av räknandet. Ett av barnen fick en uppgift att hämta två stenar - en sten som var liten
och en som var större. När barnet hade hämtat två stenar poängterade pedagogen genom att
peka på stenarna och säga att han hade hittat en som var mindre och en som var större. Ett
annat barn fick hämta en pinne som var lika smal som hennes lillfinger. Pedagogen
repeterade flera gånger uppgiften och la fokus på ordet smal. Barnet letade och mätte olika
pinnar med sitt lillfinger och lyckades hitta en som var nästan lika smal som hennes finger.
Medan hon letade frågade även pedagogen varför de andra pinnarna inte passade. Barnet
förklarade att de andra hade varit för tjocka. Ett barn fick i uppgift att göra åkarbrasan två
gånger genom sätta ihop händerna upp i luften. Alla räknade tillsammans medan barnet
genomförde uppgiften. Ett barn fick springa till tre träd och medan hon sprang konstaterade
en pedagog att barnet hade sprungit i en triangel.
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Pedagogen var tydlig i sitt språk och användandet av begrepp och gjorde sig förstådd för
barnen. Genom att repetera, visa med hjälp av kroppen och bekräfta barnen blev
kommunikationen mellan barn och pedagog väldigt tydlig. Språket blev redskap som
användes av pedagogen för att stärka barns kommunikation om matematik. Pedagogen tog
vara på naturmiljöns möjligheter när hon bad barnen att hämta pinnar, stenar, olika
naturföremål och springa till trädet. De olika medierade artefakterna blev användbara genom
att barnen kunde använda sig av mätning, räknande, jämförelse av längder och storlekar.
Genom att pedagogen alltid frågade barnen hur många prickar de hade fått fick barnen träna
på räkneramsan. Även om inte alla barn var aktiva samtidigt fick barnen vara med och
observera hur en kompis gjorde och gick tillväga. Att titta på hur de andra gör kan vara ett
lärandemoment. Barnen kan appropiera nya kunskaper genom observation. De kan använda
dessa kunskaper och färdigheter sedan på egen hand. Pedagogen använde begrepp som bidrog
till att lära matematik och tillförde nya begrepp när det fanns tillfälle till detta t.ex. när barnet
hade sprungit i form av en triangel mellan olika träd då nämnde pedagogen detta.

Pedagogen uppmuntrade barnen att kommunicera om och resonera kring sitt tänkande om hur
barnet hade löst de olika matematiska problemen. Ett fem år gammalt barn fick i uppgift att
hämta två pinnar som var lika långa som hans tumme. Barnet sprang iväg och kom tillbaka
ganska fort med två relativt långa pinnar.
Pedagogen frågade:
”Nu undrar jag, vart har du din tumme, är de lika långa som din tumme?”
Barnet tog en pinne och stoppade den in i ärmen på sin jacka så att delen som stack ut var
lika lång som hans tumme.
Pedagogen: ”Jahaa, du ska ha den under din arm”
Barnet säger glatt: ”Jaa”
Han gjorde likadant med andra pinnen för att visa att den var lika lång som hans tumme när
man stoppar den i sin ärm.
Pedagogen: ”Bra jobbat, uppdraget genomfört.”

Genom att ställa en fråga till barnet om hur han hade tänkt gav pedagogen barnet möjlighet att
förklara hur han hade löst problemet. I detta fall använde barnet inga ord utan visade med
hjälp av kroppen hur han hade resonerat när han stoppade pinnen i ärmen på sin jacka.
Pedagogen bekräftade barnet genom att sätta ord på detta som barnet hade gjort. Barnets
förmåga att kommunicera om matematik förstärktes i denna situation. Detta hände även i de
andra situationerna som vi har beskrivit ovan. Pedagogen tog vara på situationernas och
samspelets möjligheter för att lyfta matematiken i förskolan.
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8.3 Sammanfattande analys av observationerna

Vi såg i alla våra observationer hur samspelet, kommunikationen och språket var av central
betydelse när man arbetade med matematik på förskolan. Ur ett sociokulturellt perspektiv är
just de kommunikativa processerna viktiga för att barn ska lära sig nya kunskaper och
färdigheter (Säljö 2015, s 37). Vi såg i observationerna hur barnen lärde sig av varandra och
även i samspel med vuxna.

I de situationer där pedagogerna var delaktiga såg vi hur pedagoger använde språket på ett
medvetet sätt för att främja matematiklärandet. I det sociokulturella perspektivet är språket det
absolut viktigaste redskapet som människor har för att förvärva nya kunskaper (Säljö 2013, s.
81). Vi såg hur pedagoger använde sig av språk och samspel för att lyfta fram matematiken i
olika aktiviteter. Pedagoger benämnde och repeterade olika begrepp för att implementera
dessa ord hos barnen så att de själva kunde använda dem både här och nu men även i andra
situationer och i framtida upplevelser. Med andra ord så kunde barnen appropriera nya
matematikkunskaper i interaktion med pedagogen. T.ex. när barnet frågade pedagogen
om lilla staven så besvarade pedagogen: ”Ja, den här är väldigt kort, den är jättekort, men
titta här, den här är jättelång”. Säljö (2015) påpekar att från varje samtal, handling eller
händelse har människan en möjlighet att ta med sig ny kunskap som man sedan kan använda i
framtida situationer (Säljö 2015, s. 13).

Pedagoger och barn använde även kroppen som redskap för att förklara och resonera kring sitt
sätt att tänka kring matematik. I observationen med räknestavarna visade pedagogen med
fingrarna skillnaden på längden mellan korta och långa stavar. I observationen med tärningen
var det många exempel där kroppen användes som redskap för att mäta och jämföra. I
sandlådan visade barnet med hjälp av fingrarna hur många bilar som fick plats i gropen
samtidigt som barnet sa ”två”.

Det som var intressant att observera var även hur barn sinsemellan delade sina kunskaper och
färdigheter om matematik. I vår analys märkte vi hur barnen på ett lustfyllt sätt genom
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samspel fick utveckla varandras förmågor och metoder avseende matematik. Vi såg hur
barnen var aktiva och delaktiga och ville vara med i de ”matematiska” situationerna för att
tillsammans undersöka, diskutera och samspela om matematik. Vi vill särskilt lyfta fram två
situationer vi tyckte illustrerade denna interaktion. Dels situationen där bara barn medverkade
och dels situationen i sandlådan där pedagogen var närvarande men inte deltog i diskussionen
mellan två barn om hur många bilar som fick plats i gropen. Vi märkte hur olika matematiska
färdigheter kunde approprieras av det andra barnet som var delaktig i situationen. Även
pedagogernas ambition att involvera barnen vid de tillfällen där barnen själva valde att delta i
aktiviteter är en sorts samspel och interaktion. Vi ser i observationen av samlingen hur
pedagogen bekräftade barnets val att välja en matematisk aktivitet för att på så sätt utvidga
samtalet och involvera barnet.

I vår studie märkte vi även att både barn och pedagoger använde olika material i matematiskt
syfte. Dessa material blev medierade artefakter för att lära sig matematik och tillägna sig ny
kunskap. Det blev tydligt hur de artefakterna påverkade barns handlingar och tänkande om
matematik. Ibland omvandlades och utvecklades dessa artefakter till något helt annat genom
kreativitet. I observationen med fjärilar använde barnen fjärilar och gräshoppor för att jämföra
storleken och klassificera olika föremål. Barnen använde jämförelseord så som stor, liten,
större och störst. I detta fall blev materialet medierade artefakter för matematiskt syfte. På
samma sätt såg vi hur annat material så som naturmaterial, lego, räknestavar, bilar, sand, band
med kulor, aktivitetskort osv. också används i matematiskt syfte och blev medierade
artefakter. Detta material blev medel för att utveckla förmågan att kommunicera om
matematik, tillämpa nya begrepp och var till hjälpmedel för att utvidga tänkandet och
utveckla samspelet.

I observationen av samlingen blev lägesords korten hjälpmedel för barnen att diskutera om
matematik. De kunde både se visuellt var bollen låg i förhållande till kvadraten och sätta ord
på de olika bilderna. Detta blev ett konkret sätt att arbeta med materialet i matematiskt
syfte. Här märkte vi hur pedagogens förhållningssätt till material påverkade barnets kreativitet
i att använda och behärska materialet. Barnen tillsammans med vuxna fick samtala, diskutera,
resonera kring olika material. Pedagogen använde materialet som redskap för att integrera
barn i lärandeaktiviteter.
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De likheter som vi kan se i våra observationer är hur språket illustrerar sig i de olika
handlingarna och är en del av matematiklärandet. Vi la märke till att det inte går att utesluta
språket från matematikinlärning i förskolan. Detta gäller både de kroppsliga uttryck och
verbalt språk. En annan likhet som vi hittade i vår undersökning var hur materialet påverkade
barns förvärvande av matematik. Både barn och pedagoger tog tillvara på materialets
möjligheter för att tillföra olika begrepp som i sammanhanget fick matematisk innebörd. Även
samspelet är en betydelsefull likhet i våra observationer. Barn sinsemellan samt pedagoger
och barn fick kommunicera om matematik i sociala samspel och utbyta kunskaper med
varandra.

9. Diskussion och slutsatser

Här kommer vi att diskutera de slutsatser vi kan dra från våra resultat. Vi kommer att använda
tidigare forskningar för att diskutera och jämföra resultat från vår studie.

Syftet med vår studie var att undersöka hur pedagogerna använder sig av språk och samspel
för att synliggöra och lyfta fram matematiken i planerade och oplanerade aktiviteter i
förskolan. Vi ville även undersöka barnens begreppsanvändning som kan bidra till deras
matematikinlärning.

Våra frågeställningar var följande:


Hur bidrar pedagogerna till att stärka barns förmåga att kommunicera om matematik?



Hur använder barn ord och begrepp som i sitt sammanhang får en matematisk
innebörd.
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9.1 Resultatdiskussion

Våra resultat visar hur det sociokulturella perspektivets betoning på språk har betydelse för
inlärning av matematik i förskolan. Det kan inte understrykas tillräckligt hur viktigt det är att
kommunicera, reflektera och resonera om matematik. Efter slutförda observationer håller vi
med Bäckman (2015) om att språket är betydelsefullt för att stimulera och stärka barns
förmågor att erövra informell matematik i förskolan. Bäckman lyfter fram betydelsen av att
berika barnens ordförråd med olika begrepp som barnen sedan kan använda i sin vardag.
Pedagogerna i vår studie använde kontinuerligt olika begrepp och repeterade dem för barnen
så att de skulle kunna få möjlighet att lära sig och ta till sig de olika begreppen i syfte att
utveckla matematikkunnandet. Pedagoger tog tillvara på de situationer barnen befann sig i för
att stimulera matematiskt tänkande och tillföra nya begrepp i deras vardag. De tog även
tillvara materialets och kroppens möjligheter för att barnen skulle kunna utveckla förståelsen
om vad de olika begreppen står för. Under observationerna såg vi exempel på detta när
pedagogerna använde sig av aktivitetskort för att barn skulle förstå sig på tid, lägesords kort
för att utveckla orienteringsförmåga och kroppen för att mäta. Pedagogerna erbjöd barnen
olika aktiviteter med matematiskt innehåll där språk och samspel var betydelsefulla element
för erövring av begrepp. I samspelet kunde barnen ta till sig nya begrepp och lära sig av
varandra samt utveckla förståelsen för de olika begreppens innebörd.
Barnen kommunicerade om matematik både verbalt och med kroppsliga uttryck. Med hjälp av
de språkliga redskapen fick barnen en möjlighet att diskutera och kommunicera om
matematik. Barnen använde begrepp som i sitt sammanhang fick matematisk innebörd t.ex.
när barnen jämförde och urskilde olika material. Vi märkte hur barnen med hjälp av språk
kunde lösa olika matematiska problem samt hur pedagoger använde språk som redskap för att
lyfta fram matematiken. Våra observationer visade att barnen hade kunskap och förståelse för
de begreppen som de använde i lekar och aktiviteter i matematiskt syfte.
Doverborg och Pramling Samuelsson (2009) skriver i sin forskning att förskoletiden är en
period där barn borde få erfarenheter av olika begrepp som sedan lägger grunden till fortsatt
begreppskunnande och intresse inom det matematiska fältet. Pedagogerna i vår undersökning
använde begrepp i olika planerade och oplanerade aktiviteter för att berika barnens
begreppskunnande. Pedagogerna tog vara på barnens intressen och materialets möjligheter för
att tillföra nya begrepp i barnens handlingar. Denna begreppsanvändning kan bidra till
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barnens matematikinlärning. De inlärda begreppen kan barnen använda senare på egen hand i
nya situationer (Säljö 2015, s. 13).
I observationerna såg vi att pedagogerna var självsäkra i sin yrkesroll och kunnandet av
matematiken samt att de hade en positiv inställning till arbetet med matematiken på förskolan.
Detta såg vi bland annat genom att pedagogerna erbjöd barnen matematikaktiviteter, hjälpte
barnen att ta till sig nya begrepp och uppmuntrade barnen att kommunicera om matematik.
Som det framkom från tidigare forskning av Chen, McCray, Adams & Leow (2014) så har
pedagogernas förhållningsätt till matematiken samt självsäkerhet att lära ut matematik en
avgörande roll som påverkar deras arbetssätt. När pedagogerna har en positiv inställning till
att använda matematik påverkas deras arbetssätt i positiv riktning och barnens
matematikinlärning främjas. Vårt syfte med vår undersökning var att bland annat observera
pedagogerna: hur de använder sig av språk och samspel för att synliggöra och lyfta fram
matematiken i förskolan. I observationerna såg vi hur pedagogerna använde olika tillfällen för
att lyfta fram matematiken på förskolan. Vi såg att pedagogerna hade kunskap om olika
matematiska fenomen som de tillämpade i sitt arbete i förskolan. Pedagogerna kunde med sin
positiva inställning locka barnen till olika matematiska aktiviteter som blev ett lärtillfälle för
barnen. Pedagogerna uppmuntrade barnen till matematiskt tänkande och att kommunicera om
matematiken när de ställde frågor till barnen med matematiskt innehåll. Pedagogerna
bekräftade barnens tänkande, resonemang och agerande i olika situationer så att barnen kunde
få positiva erfarenheter av matematiken. I läroplanen för förskolan Lpfö 98 står det att
förskolan ska sträva efter att barnen ska utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka
och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, föra och följa resonemang
kring matematiken och att barnen ska utveckla förståelsen för de olika matematiska
begreppen (Skolverket 2010, s.10). För att detta ska kunna ske behövs det kunniga pedagoger
som använder språk för att benämna de olika begreppen och utmanar barnen att kommunicera
och resonera kring matematiken.
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9.2 Slutsatser

De slutsatser vi kan dra efter denna undersöknings resultat är att pedagoger har en viktig roll i
att introducera olika begrepp för barnen och stärka deras förmåga att kommunicera om
matematik. Genom repetition och användandet av begrepp i situationer där barnen befinner
sig lyfter pedagogerna fram matematiken i förskolan. När pedagoger benämner med både ord
och kroppsliga uttryck det som barnet gör eller erfar i stunden lyfts matematiken fram i
förskolan. Språket är ett viktigt redskap i arbetet med matematiken och det behövs pedagoger
som använder relevanta begrepp i syfte med att främja barnens matematikkunnande.
Materialet som finns på förskolan och som barnen och pedagoger använder blir ett hjälpmedel
för att främja matematikutvecklingen hos barnet. Pedagoger bidrar till att stärka barns
förmåga att kommunicera om matematiken genom att pedagogerna uppmuntrar barnen att
tillämpa matematikaktiviteter i leken och i planerade aktiviteter. Barnet uppmuntras till att
räkna, mäta, resonera kring matematiken och använda kroppen som hjälpmedel i olika
aktiviteter på förskolan. Barnen använder olika begrepp i den fria leken så att dessa ord får en
matematisk innebörd genom att barnen jämför olika föremål, använder räknandet och mätning
i leken. I samspel med varandra använder barnen olika begrepp för att förklara, beskriva, leka
och argumentera. Barnen utbyter även kunskaper med varandra genom att förklara och visa
med hjälp av material och kroppen hur de tänker och resonerar kring olika matematiska
fenomen.

9.3 Metoddiskussion
Arbetet med vår studie har varit intressant, lärorikt och givande. Vi valde att göra en kvalitativ
studie där vi använde oss av observationer som metod för datainsamling. Vårt syfte med
observationer som metod var att närma oss barns värld genom att spela in ljud, ta kort och
anteckna det som sker här och nu. Tanken var att få uppleva och studera det barnen gör och
erfar här och nu under de situationer vi har observerat. Skulle vi även använt oss av intervjuer
skulle vi ha fått ett kompletterande material för vår studie. Men bristen på tid gjorde att vi fick
fokusera på den först valda metoden. Intervjuerna skulle gett oss en djupare bild av det som vi
ville undersöka. Om vi däremot hade använt oss av bara intervjuer som metod hade vi inte
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sett denna interaktion och det samspel som sker mellan barn och mellan pedagoger och barn.
Då hade vi bara fått tolkningen och beskrivningen av situationerna från
pedagogerna. Observationerna var ett lämpligt metodval där dessa har gett oss svar på våra
frågeställningar. En viktig aspekt i vår undersökning har varit att vi inte kunde bortse ifrån
våra egna erfarenheter. Detta har påverkat vårt sätt att tänka och tolka analysen av materialet.
Med hjälp av våra erfarenheter kunde vi utvidga tänkandet och se på händelserna djupare.

10. Fortsatt forskning

Ett förslag till fortsatt forskning inom detta område skulle kunna vara att även använda
kvalitativa intervjuer som ett kompletterande material för undersökningen. Genom kvalitativa
intervjuer skulle man få reda på hur pedagoger anser sig arbeta medvetet med språket för att
lyfta matematik i förskolan. Ett annat förslag skulle vara att utföra fler observationer i flera
förskolor med olika inriktningar för att kunna fördjupa oss ännu mer i detta område och för att
undersöka förskolornas olika sätt att arbeta med matematik.
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Bilagor

Information om fältstudie om matematik i förskolan.
Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola.
Denna sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre
undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som
förskollärare. Studien kommer att handla om matematik i förskolan. Vi är intresserad av att
titta på hur pedagoger integrerar matematik under en dag i förskolan. Hur synliggör
pedagoger matematik för barnen i förskolan.
För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er på torsdag den …och
torsdag den ….. Vi skulle då vilja göra observationer av förskolans vardag. Vi kommer att
använda oss av ljudupptagning och anteckningar.
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och
anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet
inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med
personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat
sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att
publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All
medverkan i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att
materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I
sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då
också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.
Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!
Vänliga hälsningar,
Heleri Holm
heleri22@hotmail.com
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien.

Barnets namn: ……………………………………………………………………………..

Vårdnadshavares namnunderskrift/er……………………………………………………….

Formuläret återlämnas till ansvarig pedagog på era barns avdelning senast….
Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev.
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