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Sammanfattning  

Syftet med denna empiriska studie är att undersöka hur pedagoger och barn arbetar och 

använder sig av Gelman och Gallistels fem principer i förskolan. Dessa principer ligger till 

grund för barns taluppfattning. För att få syn på vilka principer som används samt i vilka 

situationer de kommer till uttryck hos de yngsta barnen i förskolan, ska vi göra observationer 

på två småbarnsavdelningar. 

Resultatet visar att samtliga principer förekommit på varierande sätt i rutinsituationer och i 

leken, men ett par av principerna är mer framträdande. I resultatet framkommer det även att 

pedagogens roll och miljöns utformning har en stor betydelse för barns matematiska lärande.  

I diskussionen tar vi upp vikten av att ta tillvara alla situationer som uppstår under en dag i 

förskolan. Pedagogerna har en viktig uppgift att lyfta fram och visa barnen den matematik 

som finns runt omkring.  

Nyckelord: matematik, Gelman och Gallistel, taluppfattning 

Abstract 

Title: ”Oh, how many“ – Gelman and Gallistels five principles in routine situations and the 

play 

The purpose of this empirical study is to explore how teachers and children working with and 

use of Gelman and Gallistels five principles in preschool. These principles form the basis for 

the child’s number sense. To catch sight of the principles that are used and in what situations 

they are expressed in the youngest children in the nursery, we will make observations on two 

toddlers departments. 

The results shows that all the principles occurred in varying ways in routine situations and the 

play, but a few of the principles are more prominent. The results also shows that a teacher’s 

role and environment design has a great impact on children’s mathematical learning. 

In the discussion, we discuss the importance of taking advantage of all the situations that arise 

during a day in kindergarten. The teachers have an important role to highlight and show the 

kids the mathematics around them.  

Keywords: mathematic, Gelman and Gallistel, number sense 
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Inledning 

Dagens barn växer upp i ett samhälle som idag ställer högre krav på en matematisk förståelse 

och matematiska färdigheter än vad som tidigare gjorts. Det är ett hjälpmedel i många 

praktiska sammanhang, bland annat för att kunna hantera vardagen och fatta välgrundade 

beslut. Detta var några av skälen till att området matematik var en av delarna som behövde 

förtydligas i förskolans läroplan, Lpfö 98. Den reviderades på regeringens uppdrag 2010 och 

trädde i kraft, samtidigt som den nya skollagen i juni 2011 (Utbildningsdepartementet 2010, 

s.10).  

Målen för matematiken är omfattande, ett viktigt område är taluppfattningen. Att räkna 

innebär att man har en förståelse för relationen mellan delar i en helhet. Denna förståelse 

innebär att barnen ser mängder som beständiga över tid och rum. Om inget tas bort eller 

tillförs så förblir en mängd lika stor även om mängden sprids ut eller förflyttas till något annat 

ställe. Detta är en förutsättning för att barnen senare ska förstå innebörden i talbegreppet och 

hur räkneprinciperna används (ibid, s.12). Skolverket skriver att några som har ägnat detta 

stor uppmärksamhet är de två forskarna Rochel Gelman och Charles Randy Gallistel. De har 

delat upp förmågan att kunna räkna i fem principer. Meningen med dessa är att lägga grunden 

för barnens förmåga att kunna utföra matematik med flyt och på så vis förebygga svårigheter 

som annars kan uppstå (2014, s. 7). 

Genom vår förskollärareutbildning kom vi i kontakt med dessa principer och har insett vikten 

av att arbeta med barnets taluppfattning redan i förskolan. Vi är intresserade av att titta 

närmare på hur dessa principer påträffas i den fria leken samt i rutinsituationer. Eftersom 

vardagen på en småbarnsavdelning till största del består av rutiner vill vi undersöka om 

barnen behöver pedagogernas stöd och hjälp i dessa situationer eller om de i den fria leken 

själva kan tillgodogöra sig dessa principer. Det kommer göras genom observationer av de 

yngsta barnen i förskolan.  

Bakgrund 

Här nedan kommer en bakgrund till ämnet och en redogörelse av de fem principerna, samt en 

beskrivning av begreppet taluppfattning.   

De första åren i ett barns liv har en stor betydelse för deras livslånga lärande. Detta placerar 

förskolan i en nyckelposition. Förskolan är inte enbart det första steget i utbildningssystemet 

utan kanske även det viktigaste. När läroplanen kom 1998 blev den sammankopplad med 
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övriga skolformer och därmed gavs förskolan en högre status i samhället och i 

utbildningssystemet. Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson har hänvisat till Roger 

Säljö som ansåg att ett av syftena med läroplanen var att höja kvaliteten i den pedagogiska 

verksamheten och skapa en likvärdig förskola över hela landet. Läroplanen vilar på 

sociokulturella teorier, vilket innebär att barn lär genom att kommunicera och samspela med 

andra människor och med sin omgivning. Kunskap och lärande har sin grund i den sociala och 

kulturella praktik som barn ingår i, samt i de relationer och de erfarenheter som varje barn 

möter (2009, s. 9-11).  

Läroplanen lyfter fram barns lärande och utveckling i förskolan inom många områden, ett av 

dessa är matematikområdet, som utvecklades ytterligare när läroplanen reviderades 2010. 

Skolverket har uppmärksammat att när barn slutar förskolan och börjar förskoleklass har de 

olika matematiska kunskaper och erfarenheter med sig. Både forskning och beprövad 

erfarenhet visar att de barn som inte redan kan talens namn och ordning, samt kan räkna 10 - 

20 föremål riskerar att få svårigheter i sin matematiska utveckling.  

Gelman och Gallistels forskning utgör fortfarande en central referens inom området, de 

jämför barns förmåga att hantera tal med modersmålets uppbyggnad. De barn som har 

utvecklat sin förmåga att tala borde ha en större möjlighet att kunna hantera grundläggande 

räkning. Miljön bidrar i olika grad till lärandet av språk respektive matematik, eftersom barn 

hela tiden omges av ett språk, men befinner sig inte till lika stor del i en numerisk miljö. Det 

kan medföra att det är svårare för barn att lära sig att räkna när miljön de befinner sig i inte 

uppmuntrar till detta (2014, s.7). 

Eftersom matematik idag är en del av innehållet i förskolans läroplan med mål att sträva mot, 

kan lärarna inte längre välja om de ska lyfta fram matematiken eller inte. Detta lyfter 

universitetslektorn Elisabet Doverborg fram. Alla barn i dagens förskola ska utmanas i sitt 

matematiska tänkande och lärande (2006, s. 5). Skolverket belyser därför värdet i att börja 

redan i förskolan, eftersom de barn som inte får möta matematik i vardagen kan få svårigheter 

med inlärningen. Genom att kartlägga barnens grundläggande taluppfattning kan man 

förebygga svårigheter som annars kan uppstå (2014, s. 7). Elisabet Doverborg och Ingrid 

Pramling Samuelsson betonar vikten av att alla som arbetar inom förskolan måste utmana sig 

själva och skapa ett intresse för matematik för att kunna arbeta med att grundlägga barnens 

tidiga matematiska förståelse. De skriver även att uppfattningen om tal och taluppfattning 

utgör den viktigaste grunden för barnens fortsatta förståelse för matematik (2010, s. 2). 
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För att kartlägga elevernas kunskapsnivå när de börjar i skolan har Skolverket utformat ett 

material som kallas för Diamant. Den består utav sex områden som innefattar olika 

matematiska färdigheter. Detta material kan hjälpa lärarna att stötta eleverna i sin fortsatta 

matematiska resa. Främst de barn som ännu inte har tillgodogjort sig dessa färdigheter när de 

börjat skolan.  

Det första områdets innehåll är aritmetik, vilket innebär att ta reda på barnens kunskap 

angående taluppfattning och tals användning. Gelman och Gallistels forskning ligger till 

grund för denna del av Diamant diagnoserna. Genom deras forskning kan man bilda sig en 

uppfattning om vad det innebär att kunna räkna. De delar upp förmågan att kunna räkna i fem 

delar, varav de tre första anses vara genetiskt nedärvda, men det krävs även en miljö som 

uppmuntrar till matematik för att barn ska kunna hantera dessa principer (2014, s.7).  

Vi kommer här redogöra för deras fem principer och ge ett exempel utifrån varje princip. 

Abstraktionsprincipen 

Innebär att det är möjligt att bestämma antalet föremål i en väl avgränsad mängd, oberoende 

av föremålets egenskaper (Löwing 2008, s. 44).  

Exempel: Lägga ut blandade föremål i olika färger och storlekar, för att barnen ska förstå att 

mängden blir densamma trots föremålens olika egenskaper. Eller att man räknar alla barn i 

barngruppen, även de som befinner sig i ett annat rum.  

Ett-till-ett principen 

Den innebär att man parar ihop ett föremål ur en mängd till ett annat föremål eller ord. Den 

här principen kräver inga kunskaper om räkneorden eller räkneramsan utan det handlar om att 

barnen ska få en uppfattning om hur man räknar och förstå hur ett räkneord kan kopplas 

samman med ett räknat föremål.  

Exempel: När barnen kan koppla en vante till en hand. Eller ett räkneord till en sak.  

Principen om irrelevant/godtycklig ordning 

Innebär att antalet blir detsamma oberoende av ordningen. Man kan räkna från vilket föremål 

som helst, den totala mängden blir ändå densamma (Björklund 2009, s.46-47).  

Exempel: Lägga föremål huller om buller och låta barnen räkna, samma mängd kan även 

läggas tätt tillsammans eller på en rad, för att visa att antalet ändå blir densamma. 
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Principen om talens stabila ordning  

Innebär att räkna ett, två, tre, fyra, fem […] att kunna säga räkneorden i samma följd varje 

gång. Det handlar om att behärska talraden. Att behärska räkneramsan är inte samma sak som 

att kunna räkna. Många kan räkneramsan men förstår inte innebörden av den. 

Exempel: När barnen har lärt sig rätt ordning i räkneramsan och inte hoppar mellan talen. Det 

kan man träna på varje dag i samlingen, när man räknar alla barn. 

Kardinaltals/ Antalsprincipen  

Talar om att det sista räkneordet motsvarar den totala mängden. (Björklund 2009, s. 46-47). 

Exempel: Man kan be barnen räkna antalet köttbullar vid maten och fråga hur många de har 

på tallriken, för att se om de har förstått att sista räkneordet står för antalet.  

De sista två principerna utvecklas i sociala sammanhang och kräver träning (Skolverket, s. 7).  

Taluppfattning  

I en artikelserie i Nämnaren skrivs det att taluppfattning hör till den mest grundläggande 

förmågan i matematik. Det handlar om att ha en förmåga och en vilja att förstå och använda 

tal i olika situationer och sammanhang. De menar också att en god taluppfattning, number 

sense kännetecknas av:  

[…] en persons övergripande förståelse för tal och operationer parat med 

förmåga, färdigheter och lust att använda denna förståelse på olika sätt som 

underlag för beslut och för att utveckla användbara och effektiva strategier 

för att använda tal och operationer (NCM 1995, s. 23). 

Madeleine Löwing jämför god taluppfattning med att kunna läsa, för att kunna läsa behöver 

man kunna avkoda bokstäver till ett ord. När man kan läsa sker avkodningen så snabbt att den 

som läser inte längre är medveten om detta. Läsningen har därmed blivit automatiserad. 

Samma sak gäller taluppfattningen. Det handlar om att ha en så pass god känsla för hur talen 

är uppbyggda, att man direkt utan reflektion kan operera med dem. Enligt Löwing kan barn 

inte själva bygga upp en god taluppfattning utan det krävs en genomtänkt och långsiktig 

planering som hjälper barn att grundlägga en sådan förmåga (2008, s. 40). 

Ingemar Holgersson belyser vikten av att redan i förskolan arbeta med barnen så att de 

utvecklar en god taluppfattning. Barnen måste få erfarenhet av att använda tal, ta reda på tal 
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och lösa problem som känns meningsfulla för att på så vis bygga upp sin matematiska 

förståelse (1996, s.18-23). 

Litteraturöversikt 

I detta avsnitt kommer vi ta upp tidigare forskning utifrån Gelman och Gallistels fem 

principer om taluppfattning och pedagogens betydande roll, samt den teoretiska utgångspunkt 

vi kommer använda oss av i föreliggande studie.  

Tidigare forskning 

Vi kommer att titta på några av Gelman och Gallistels principer som behandlas i Ahlberg, 

Björklund och Bäckmans avhandlingar inom småbarns matematik.  

Camilla Björklund har i sin studie försökt synliggöra småbarns erfarande och lärande av 

matematik. Studien är gjord genom videoobservationer med avseende att försöka beskriva och 

tolka mänskliga handlingar i naturliga sammanhang. Resultatet av studien visar att barnen 

erfar och utvecklar sin förståelse av olika matematiska aspekter såsom matematiska begrepp, 

möjligheter att urskilja likheter och skillnader samt relationen mellan delar och helhet. Detta 

sker i samspel med andra barn och vuxna i den dagliga verksamheten. Det visar sig också att 

barnens syfte med användandet av matematik handlar om att upprätthålla sociala regler för att 

beskriva sin omvärld och som ett redskap för problemlösning. Björklund betonar vikten av att 

barnen bör få möta matematik på varierande sätt och i varierande sammanhang då hon anser 

att det är en nödvändig del av barnens vardagliga liv. Björklund kom fram till i sin studie att 

det förekommer många situationer under dagen där det finns möjlighet för barnen att möta 

matematik. Genom att problematisera vardagliga situationer som t.ex. att dela ett äpple i en 

fruktstund, kan barnen på ett enkelt sätt få möjlighet att möta den informella matematiken 

(2007, s. 8, 66, 68, 76, 77).  

Björklund påvisar i sin studie att uppfattningen om talbegrepp inte var lätt för barnen på 

småbarnsavdelningen att greppa. Barnen möter mängder i olika situationer men har trots detta 

svårt att skilja dessa åt. De har inte en full förståelse för talbegreppets innebörd och skapar 

därför egna strategier och tar hjälp av andra begrepp för att skilja mängderna åt. Björklund ger 

ett exempel utifrån en händelse hon såg i sin observation. 
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Anna (2:4) lägger ett pussel där bitarna är formade som fiskar i olika 

storlekar. På pusselbitarna finns varierande antal prickar med motsvarande 

antal prickar på pusselramens fördjupningar. Martina (vuxen) förklarar att 

det ska vara lika många prickar på fisken som på pusselramen. Anna lägger 

pusselbitarna i ramen och säger ”ska se på alla prickar”, Martina instämmer. 

Anna prövar några stora pusselbitar på de mindre fördjupningarna. Anna 

håller en pusselbit med tre prickar i handen och säger ”några prick” (ibid, 

s.85) 

Björklund ser detta som att Anna inte reflekterar över fiskarnas storlek eller form utan 

fokuserar på prickarna och att hon förstår att de har betydelse för aktivitetens utfall. Anna är 

inte säker på antal men förstår att mängdernas omfattning varierar och att aktiviteten går ut på 

att jämföra och hitta samma antal prickar. Anledningen till att Björklund tolkar att Anna har 

svårigheter med antalsuppfattningen är att hon säger ”några prick” istället för antalet som är 

tre (ibid, s. 85).  

I likhet med Björklund har Ann Ahlberg gjort observationer i sin studie för att synliggöra 

matematik i förskolan. Hon kom fram till att när barn sorterar och klassificerar olika föremål 

inser de att man kan gruppera föremål i mängder med fler eller färre delar t.ex. pinnar och 

stenar. De får då en direkt uppfattning av antal och förstår att man kan jämföra antalet delar i 

mängderna. Det är också möjligt att ta reda på antalet genom att räkna föremålen. Vilket ger 

barnen en upplevelse av vad räkning kan användas till och de utvecklar därigenom sin 

taluppfattning. Efterhand utvecklar barnen en förståelse för talens kardinala innebörd, vilket 

är Gelman och Gallistels tredje princip. Den innebär att sista räkneordet står för den totala 

mängden. Ahlberg menar att syftet med att räkna är att ta reda på antalet, vilket är viktigt för 

barnen att få förståelse för. Om barnen ska få en djupare förståelse för talbegreppet behöver 

de få tillfälle att uppfatta talmönster. Det är möjligt då barnen utgår från en hel mängd, som 

de delar upp på olika sätt. Ahlberg visar på ett exempel utifrån detta. När barnen delar upp 

antal löv i grupper utifrån vilket träd de växt på, utgår barnen från en helhet och kombinerar 

på skilda sätt talets ingående delar. Barnen utvecklar därigenom sin förståelse av talens 

innebörd (1995, s. 37-38). Kerstin Bäckman ger också i sin avhandling ett exempel på en 

vardaglig situation där barnen möter begreppet delar och helheter. Under en fruktstund får en 

flicka erfara ett delat äpple i form av två äppelhalvor som hon sedan parar ihop och får på så 

sätt en förståelse för en helhet. Bäckman skriver att bilda par tillhör taluppfattning. 

Parbildning handlar om att barn urskiljer och parar ihop delar till helhet. Parbildning kan 

också betyda att barn parar ihop objekt från olika mängder med varandra, ett-till-ett, vilket 

kan kopplas ihop med Gelman och Gallistels princip om ett- till-ett korrespondensen. Det här 
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kopplar Bäckman samman till en annan händelse när två barn räknar antalet björnar, varje 

björn tilldelas då ett räkneord (2015, s. 97-99).   

Detta visar att det är främst tre av principerna som lyfts fram, vilka är ett-till-ett principen, 

principen om talens stabila ordning och kardinaltalsprincipen. Både Ahlberg och Bäckman 

talar om vikten av att barnen får tillfälle att möta delar och helheter vilket ingår i 

taluppfattningen. Även parbildning ingår i taluppfattning då barnen får möta ett-till-ett 

principen när de bildar par. I Ahlbergs avhandling har hon skrivit om betydelsen av att barnen 

får räkna antal, där både principen om talens stabila ordning ingår, som innebär att 

räkneramsan aldrig förändras. Samt att senare förstå kardinaltalsprincipen dvs. att sista 

räkneordet står för antalet.  

Pedagogens betydande roll  

Som vi har nämnt tidigare i bakgrundsavsnittet behöver barn pedagoger som utmanar sig 

själva och som arbetar för att barn ska få ett intresse för matematik. Pedagogerna har en viktig 

roll för att utveckla barnens begreppsuppfattning. Föreliggande avsnitt kommer därför att 

handla om tidigare forskning kring just denna viktiga roll.  

Matematiken som finns runt omkring oss är ofta osynlig. Vi måste betrakta omvärlden i ett 

visst perspektiv och medvetet gå in för att upptäcka den, om den ska bli synlig. Pedagogerna 

behöver ha en intention att integrera matematiken i vardagen. De bör uppmärksamma barnen 

på att matematik kan förekomma i många olika aktiviteter eller i föremål och bilder som 

barnen möter dagligen (Ahlberg 1995, s. 50). Bäckman skriver i sin avhandling om hur viktigt 

det är att ta tillvara barnens nyfikenhet. Hon menar att pedagoger måste belysa den matematik 

som uppkommer när barnen utforskar olika vardagssituationer. Barn och pedagog kan lösa 

vardagliga problem som uppstår och som kan innehålla flera lösningar utan givna svar, dvs. 

inga frågor som innehåller ett rätt eller fel svar. På så vis kan barnen utveckla sitt fria och 

logiska tänkande. För att barnen ska utveckla en begreppsförståelse och kunna använda olika 

strategier i sin problemlösning behöver förskollärare ha utformat en läromiljö som ger barnen 

detta. Utöver det behöver barnen få möjlighet att uttrycka sina tankar, förklara och motivera 

sina problemlösningar (2015, s. 58-59).  

Doverborg menar att om barn ska kunna känna en tilltro till sin egen förmåga och erövra 

matematiken behöver de kunniga och engagerade pedagoger som ger dem en grundläggande 

förståelse för matematiken, så att de kan ta sig in i matematikens värld (2006, s. 8). 
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Björklund refererar till Ahlberg i sin avhandling som påpekar att barn behöver möta tal och 

räkning i många olika situationer med alla sina sinnen, för att kunna utveckla en förståelse för 

matematiken. När matematik blir en naturlig del i barnens erfarenhetsvärld vidgas och 

fördjupas deras förståelse. Vilket kan leda till att de upptäcker nya användningsområden och 

att matematik inte enbart är begränsad till specifika situationer. Ahlberg menar att det tar tid 

att lära sig matematik, den kan ses som en process som kräver interaktion med både 

människor och ting. Det är viktigt att få uttrycka sig i bild och form, att få samtala och 

samspela med andra samt att tänka och reflektera över matematiska aspekter (2007, s. 60-62).  

I en artikel i Nämnaren skriver Ahlberg om att många pedagoger för in matematiska begrepp i 

de vardagliga situationerna på förskolan, t.ex. när barnen dukar, plockar undan och sorterar 

leksaker eller spelar spel. Deras mål med detta är att barnen själva ska upptäcka matematik 

och hur den kan användas. En svårighet som kan uppstå med det här arbetssättet är att nå fram 

till alla barn, eftersom det framförallt är de som är intresserad och har goda kunskaper som 

aktivt deltar. Medan de barn som skulle behöva delta i aktiviteterna lätt kan glömmas bort och 

får inte den uppmärksamhet som de skulle behöva (2000, s.17).  

Det visar sig att pedagogernas intresse, förhållningssätt och försök att belysa matematiska 

begrepp i vardagen utgör en viktig del i barnens utveckling. Vi kommer här nedan gå in på 

vad utformningen av miljön har för betydelse för lärandet. 

Miljöns betydande roll 

I bakgrundsavsnittet skrev vi om att barn oftast befinner sig i en språklig miljö men inte till 

lika hög utsträckningen i en matematisk miljö. Det kan medföra att det blir svårare att lära sig 

matematik när miljön inte är tillräckligt inbjudande. 

Pedagogerna har en viktig uppgift när det kommer till utformningen av miljön på förskolan, 

detta skriver Karin Franzén som kopplar till Barad i sin artikel ”Under Threes’ Mathematical 

Learning”. Barad menar att inlärning hos yngre barn sker i glappet mellan individ och 

materialet i miljön (2015, s. 6). Doverborg och Pramling Samuelsson framhåller detta då små 

barn oftast befinner sig i tingens värld och därför kommunicerar pedagogen i samband med 

tingen och i ”här och nu situationer”. Miljön och hur vuxna strukturerar den blir då avgörande 

för hur barn börjar uppfatta olika matematiska perspektiv (2010, s. 41-42).   

Franzén påpekar att det är viktigt att inte tänka matematik som en egen separat aktivitet utan 

när man inreder miljön med olika material så kan man tänka att materialet ska fungera och 
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kunna användas utifrån många olika variationer. Material som är vanligt förekommande i 

förskolan är klossar av olika slag, kuddar, böcker och en sandlåda. Pedagoger bör inte endast 

fundera på hur miljön är organiserad utan en viktig del i deras arbete är att observera barnen i 

deras interaktion med miljöns utformning och materialet för att kunna utmana och ge barnen 

en matematisk förståelse (2015, s. 3-15). Bäckman säger att det har blivit vanligare att se 

lokalerna och materialet i förskolan som en resurs. Nu utformas speciella rum eller hörnor 

som t.ex. ett byggrum, ett rörelse –och lekrum, en ateljé och ett rum för utforskande av 

vattenlek. Bäckman menar även att pedagogerna kan befinna sig i närheten av barnen och 

därmed vara med och benämna och visa på när matematik uppstår. Det är viktigt att 

pedagogerna synliggör de matematiska begrepp och fenomen som de ser i både inne – och 

utemiljön, som de vill att barnen ska upptäcka och urskilja (2015, s. 153-154). 

Pia Björklid har i sin forskningsstudie refererat till Pramling Samuelsson och Sheridan som 

menar att miljön sänder budskap om vad som förväntas hända i den pedagogiska 

verksamheten. Det är därför viktigt att miljön utformas på ett sätt så att barns lärande både 

underlättas, stimuleras och utmanas. Miljön ska kunna användas och förändras på ett flexibelt 

sätt beroende på vilka aktiviteter som pågår och vad som intresserar barnen för tillfället. Det 

är viktigt att barnen får delta i utformningen av den fysiska miljön, på så vis är de delaktiga i 

sitt eget lärande (2005, s. 38-39).  

Detta visar att barnen behöver rum och material runtomkring sig som kan fungera och 

användas utifrån många olika variationer i ett matematiskt sammanhang. Pedagogerna på 

förskolan har en viktig roll att utforma en miljö som utmanar barnens tänkande. Det är även 

viktigt att de finns bredvid barnen och visar på när och hur matematik uppstår.  

Teoretiska utgångspunkter 

Här kommer en kort förklaring till de begrepp och perspektiv som vi kommer att utgå ifrån i 

vår studie. Vilket är det sociokulturella perspektivet som innebär att vi lär i samspel med 

andra i vår omgivning, framförallt av den som är mer kompetent. Vi är intresserade av att titta 

närmare på social påverkan på barns lärande av matematik i lek och andra vardagssituationer.  

Sociokulturellt perspektiv  

 örgrundsfiguren till det sociokulturella perspektivet är den ryske pedagogiska teoretikern 

Lev. S Vygotskij (1896-1934). Enligt Säljös tolkning av Vygotskijs tankar är en av 

utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet på lärande, att man intresserar sig för hur 
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individer och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Samspelet 

mellan kollektiv och individ är i fokus (2000, s. 18).  

Säljö beskriver vidare att i ett sociokulturellt perspektiv menar man att vi människor föds in 

och utvecklas inom ramen för samspel och vi gör våra erfarenheter tillsammans med andra 

människor i vår omgivning. Människor i vår omgivning kan ses som medaktörer som oftast, 

helt oavsiktligt, hjälper oss att förstå hur världen fungerar och ska förstås. Säljö beskriver 

också att kunskapstraderingen sker genom att omvärlden förtolkas för barnen genom lek och 

annan form av samspel. Barnet är i huvudsaklig mening beroende av den vuxne (2000, s. 66-

67).  

 ygotski  menar, enligt  äl ö, att i interaktion med vu na eller en mer kompetent kamrat får 

barnet både tillgång till att utveckla sitt språk och ges möjligheter att förse sig med metoder 

och modeller för sådant det ännu inte kan utföra på egen hand men kan tillsammans med 

andra.   

 et är i samspelet med de som är mer kompetenta som barnet lär sig, genom att ta över och ta 

till sig, appropriera, kunskaper de själva ännu inte har tillgång till. Detta kallade Vygotskij 

för den proximala utvecklingszonen. Han beskrev denna utvecklingszon som avståndet 

mellan vad man kan prestera ensam och vad man kan prestera i samarbete med en som är mer 

kompetent. Med lite handledning och hjälp i omgivningen kan vi ofta lösa problem som vi 

skulle ha svårt att klara av på egen hand (2000, s. 119-122).   

Precis som lärande så har också leken en ledande roll i barnets utveckling. I leken agerar 

barnet i samspel med sig själv och provar vem det är och vem det är på väg att bli. Vygotskij 

ansåg att barnet då skapar ett fiktivt jag som har en särskild förmåga som behärskar saker som 

det verkliga jaget inte kan ännu. Vygotskij kallade detta för att barnet agerar huvudet högre än 

vad det är. Miljöns betydelse är också något som uppmärksammas. Det är viktigt att skapa 

rum som gagnar aktiviteter för lärande och utveckling. Det finns dock ingen färdig mall för 

hur en bra lärandemiljö ska utformas, utan de kan se ut på olika sätt och bör anpassas efter 

barnen. (Strandberg 2006, s. 22-24, 166).  

Som nämnts ovan är samspelet mellan kollektiv och individ i fokus, men samspelet mellan 

människan och hennes artefakter är också något som betonas i det sociokulturella 

perspektivet, detta poängterar Bäckman. Artefakter är föremål som skapats av människor och 

med hjälp av dessa som redskap kan man kommunicera och förmedla sina kunskaper vidare 
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till andra (2015, s. 39). Säljö delar upp artefakterna i intellektuella och fysiska. Intellektuella 

kallas även psykologiska och språkliga. Han menar att de intellektuella redskapen hjälper oss 

att hantera vardagen i praktiska sammanhang. Han ger ett konkret exempel, "Genom att vi 

kan räkna, kan vi hantera pengar och avgöra om vi har råd att köpa ett hus". Det fysiska 

redskapen är utformade så att mängder av intellektuella problem kan lösas. Det är saker som 

finns i vår omgivning, såsom miniräknare och datorer.  

Säljö kom fram till att om man ska studera lärande i ett sociokulturellt perspektiv måste man 

ha tre samverkande företeelser i åtanke:  

1. Utveckling och användning av intellektuella redskap 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap 

3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter (2000, s. 22-23). 

Bäckman lyfter fram artefakter som anknyter till matematik och som barn använder sig av i 

vardagen. Dessa artefakter kan vara att räkna på fingrarna, talramsan och fysiska artefakter 

som symboliserar matematiskt innehåll, t.ex. kulram och lego (2015, s. 39). 

Syfte och frågeställning 

Vårt övergripande syfte är att undersöka barns matematiska lärande i rutinsituationer och i 

den fria leken. Mer konkret vill vi se om, och i så fall hur, denna lärandeprocess är influerad 

av eller hänger samman med Gelman och Gallistels fem principer. 

• Kommer Gelman och Gallistels fem principer till uttryck i rutinsituationer och 

i den fria leken?  Vilka? Hur, när och på vilka sätt? 

Metod 

I metodkapitlet redogör vi för insamling av data, urval av förskolor och barngrupper, 

genomförande, reflektion av metod samt etiska forskningsråd. 

Val av metod och insamling av data 

För att komma fram till ett resultat i vår studie och få svar på vårt syfte och frågeställning har 

vi använt oss av observationer i förskolan med barn i åldern 1-3 år. Vi har använt oss av icke 

deltagande observation vilket innebär att vi som forskare står bredvid och observerar utan att 
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delta i det som händer. Syftet har varit att påverka situationen så lite som möjligt. Denna 

metod passar enligt Patel och Davidsson, om man som forskare är ute efter något speciellt att 

studera. Genom att observera kan man studera beteenden och skeenden inom ett visst område 

och där saker sker naturligt i sammanhanget, det vill säga i samma stund när det inträffar. Till 

motsats från intervjuer där det krävs att respondenten svarar och ska komma ihåg händelser 

som har inträffat (2011, s. 91).  

Metoden för våra observationer var ostrukturerad då vi valde att notera allt relevant som 

hände, som låg inom vårt intresseområde (Franzén 2014, s. 62). Våra intresseområden för 

studien handlade om att försöka få syn på och tolka om och hur Gelman och Gallistels fem 

principer kom till uttryck i vardagen på förskolan. Efter varje observationstillfälle skrev vi ner 

de reflektioner vi fått för att inte riskera att missa något viktigt till vår kommande 

sammanställning. 

Urval 

Vi valde förskolor i vårt närområde och skickade mail till ett 20-tal förskolechefer och fick 

därigenom kontakt med de två förskolorna vi besökte för våra observationer. I vårt mail 

presenterade vi oss, vårt syfte med undersökningen och att vi önskade besöka en 

småbarnsavdelning. Vi bifogande även ett brev till föräldrarna där vi bad om deras tillåtelse 

att få observera deras barn. De båda förskolorna, som vi fick kontakt med var belägna i en 

förort söder om Stockholm. Eftersom vi i vår studie valt att titta närmre på yngre barns 

matematik, begränsade vi oss till barn i åldrarna 1-3 år, och var på förskolornas 

småbarnsavdelningar.  

Den första förskolan var belägen i ett villaområde. Förskolan var en tvåvåningsvilla med en 

gård runtomkring. Arbetslaget bestod av fem pedagoger varav en förskollärare och en resurs 

till ett av barnen. Barngruppen bestod av 15 barn.  

Den andra förskolan var belägen i ett annat villaområde. Förskolan bestod utav flera 

avdelningar med en stor gård runtomkring. På avdelningen arbetade fyra pedagoger varav en 

var förskollärare. Barngruppen bestod av 16 barn.   

Genomförande 

Eftersom vi inte ville påverka situationen för mycket och för att få inblick i hur en vardag 

gestaltades på förskolorna, har vi försökt smälta in och hålla oss i bakgrunden. Vi har följt 
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med i avdelningarnas vardagliga rutiner. Vi har mött de barn som har närmat sig oss med 

nyfikenhet och låtit de barn som med sitt kroppsspråk visat att de inte vill bli observerade, 

vara ifred. De barn som inte hade sina föräldrars tillåtelse ingick inte i våra observationer. 

Vi hade med oss block och penna, och skrev ner allt det vi fann som tillhörde vårt 

intresseområde. Vi skrev ner situationen, vad barnen och/eller pedagogerna sa och de känslor 

och tonfall som hade betydelse för händelsen. Efter observationerna pratade vi igenom vad vi 

hade sett och förtydligade eventuella anteckningar. 

Vi genomförde totalt fyra observationer, två dagar vardera på de två olika förskolorna. 

Anledningen till att vi genomförde fyra observationer berodde på vår tidsbegränsning av 

studien. 

Reflektion av metod 

Under våra observationer valde vi en icke deltagande observationsform där syftet var att 

påverka situationen så lite som möjligt. Vi känner i efterhand att det var en fungerande metod 

men det fanns både för och nackdelar. Vi märkte att det var svårt att hålla sig helt utanför 

vissa händelser. Barnen kom ibland fram och var nyfikna, ville prata eller ha hjälp med något. 

Vi uppfattade det som att en del av pedagogerna kände sig iakttagna och blev lite obekväma i 

vissa situationer. Vi valde därför att berätta vårt syfte med studien igen och att det var 

matematiken vi främst ville observera och inte enbart pedagogerna personligen. Det kändes 

som att det hjälpte och vi märkte tydligt att både pedagogerna och barnen var mer 

avslappnade under andra observationstillfället. Trots att vi inte kunde hålla oss helt i 

bakgrunden så hindrade inte detta oss från att se de fem principerna i verksamheten. Vi kände 

att det var en bra metod för att få svar på vår frågeställning då vi hade gott om tid att följa den 

dagliga verksamheten och skriva ner det vi fick syn på. Hade vi inte hållit oss i bakgrunden 

hade vi inte haft samma möjligheter att upptäcka Gelman och Gallistels fem principer. 

Något vi reflekterat över när det gäller observationerna är att vi troligtvis hade fått mera 

empiri om vi hade haft möjlighet att göra flera observationer, nu hindrade tiden oss. Vid flera 

observationer tror vi dessutom att både pedagogerna och barnen hade blivit mer vana att ha 

oss där och inte känt sig lika besvärade av vår närvaro. Eftersom några av barnen inte fick 

observeras försvann en del händelser och material och kunde inte redovisas i vårt resultat. På 

båda förskolorna förekom bortfall av ett par barn på grund av sjukdom och ledighet. Men vi 

tror inte att detta har påverkat resultatet nämnvärt. 
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Vi observerade en privat och en kommunal förskola men har valt att inte kommentera detta då 

vi anser att det inte har påverkat vårt resultat, eftersom vårt syfte inte har varit att göra en 

jämförelse mellan förskolorna.  

Etiska forskningsråd 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets fyra krav i vår forskning. Dessa krav är följande: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 

observationerna utfördes på förskolorna informerades både förskolan och barnens 

vårdnadshavare utifrån dessa krav och de fick ta ställning till sin/sina barns medverkan. 

 Informationskravet: Handlar om att vi som forskare ska informera om studiens syfte 

och genomförande samt att medverkan är frivillig och de kan när som helst avbryta sin 

medverkan utan vidare anledning.  

 Samtyckeskravet: De personer som ingår i studien får möjlighet att ge sitt samtycke 

till att delta. I vår studie har barnens vårdnadshavare fått ge samtycke angående deras 

barns medverkan i observationerna. 

 Konfidentialitetskravet: Personer och platser som ingår i studien anonymiseras. 

Materialet från observationerna kommer att förvaras så att inga utomstående kan ta del 

av dem. 

 Nyttjandekravet: Insamlat material och uppgifter kommer endast användas för 

forskningsändamålet. 

 (Patel och Davidsson 2011, s. 63). 

Redovisning och analys 

Resultatet kommer att redovisas utifrån relevanta delar av studiens syfte och frågeställning. 

Förskolorna har givits de fingerade namnen Elefanten och Giraffen. I observationerna har vi 

också fingerat barnens namn, på Elefantens förskola används bokstaven E följt av en siffra. På 

Giraffens förskola används bokstaven G följt av en siffra och pedagogerna kommer att 

benämnas med bokstaven P. 
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Ett-till-ett principen, Principen om talens stabila ordning och 

Kardinaltalsprincipen  

Vi har undersökt hur barnen räknar utifrån Gelman och Gallistels fem principer. Vi kommer 

nedan ge exempel på de tre principer vi tycker ha tillämpats mest under våra observationer på 

förskolan Elefanten och förskolan Giraffen. Därför kallar vi dem här nedan för de tre första 

principerna. Den första principen är ett-till-ett principen och innebär att barnen kan para ihop 

ett föremål ur en mängd till ett annat föremål eller ord. Till exempel när de parar ihop en sko 

till varje fot. Den andra är Principen om talens stabila ordning, som handlar om att barnen ska 

behärska talraden och veta att man säger räkneorden i samma följd varje gång. Den sista är 

Kardinaltalsprincipen och innebär att det sista räkneordet motsvarar den totala mängden 

(Björklund 2009, s. 46-47). 

De tre första principerna i rutinsituationer på förskolan Elefanten 

Barnen kommer in på avdelningen i omgångar efter att ha lekt ute på gården. En pedagog tar 

in fyra barn åt gången. Hon räknar dem, en i taget när de går in i hallen. Hon ber barnen att 

försöka klä av sig själva och säger att de ska hänga upp sakerna på sina krokar eller lägga på 

hyllan. Ett barn tar av sig vantarna och lägger upp en i taget på sin hylla. ”Jag har två vantar” 

säger han. Ett annat barn tar sina skor i handen och går mot skohyllan. ” örsta skon, andra 

skon” säger hon samtidigt som hon ställer upp en sko i taget på hyllan. När alla är avklädda 

fortsätter de in i tvättrummet. Barnen tvättar händerna och pedagogen påpekar gång på gång 

att det räcker med ETT papper när de torkar händerna. Hon byter blöja på de som behöver.   

P - Kan du ta fram en blöja till dig själv?   

E1 - Ja, jag vill ha en med fiskar 

När alla är inne ska hela barngruppen ha samling innan maten. Detta är något som sker 

dagligen och barnen går in och sätter sig på mattan i en ring. Pedagogen som håller i 

samlingen föreslår att de ska börja med en namnsång. De sjunger alla namn, ett i taget. Sedan 

hjälps de åt att räkna hur många som är på plats idag. Det barnet pedagogen pekar på och 

räknar, räcker upp sin hand. De går varvet runt.  
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P - Hur många blev det?  

E1 - Elva! ropar ett av barnen 

P- Det stämmer!    

Pedagogen tar sedan fram en ”Hemlig påse” och inplastade kort med siffror på. Hon lägger 

först fram ett kort med siffran noll och berättar att noll är ingenting. Barnen instämmer och 

berättar om tidigare erfarenheter kring siffran noll. Hon plockar sedan upp ett djur ur påsen, 

en snigel, och lägger den på mattan. Hon frågar barnen hur många saker det ligger på mattan 

nu. 

P - Vi har alltså noll + en snigel, hur många blir det? 

E1 - Två saker 

P - Om noll inte är någonting och sen har vi en snigel. Hur många har vi då? 

E2 - En  

Pedagog 2 håller upp siffran ett för att visa barnen hur den ser ut. Hon lägger sedan kortet 

framför snigeln.  e s unger sången ”Lilla snigel” tillsammans.  

Pedagog 1 tar sedan upp ett djur till ur påsen. Denna gång en råtta. Hon lägger den på mattan 

bredvid snigeln och räknar sedan tillsammans med barnen hur många det är nu, ”En, två”. 

Pedagog 2 visar siffran två och lägger kortet framför råttan. De sjunger sången ”Var bor du 

lilla råtta”. Samma procedur upprepas med en spindel, en nallebjörn och till sist en drake. När 

det nu ligger ett större antal på mattan blir det lite svårare för barnen. De räknar tillsammans, 

”ett, två, tre, fyra, fem”.  e flesta av barnen hänger med, men några kommer av sig efter tre. 

P - Hur många djur blev det nu? 

E1 - Många!  

E2 - Fem  

P - Rätt! Fem djur ligger på mattan 

I de två observationerna kommer de tre första principerna till uttryck i både hallen och på 

samlingen. Det sker genom barnens handlande men framförallt med hjälp av pedagogen. När 

barnen går in genom dörren till hallen, räknar pedagogen barnen och sätter handen på deras 

huvud. Ett räkneord till ett barn, ett-till-ett principen används men även principen om talens 

stabila ordning upp till siffran fyra. Här blir pedagogen ett stöd och en förebild för barnen i 

deras förståelse för principerna. Barnet som ställer sina skor på skohyllan har en förståelse för 

principen av ett-till-ett principen och säger samtidigt ” örsta skon, andra skon”. Barnen visar 

även en förståelse för denna princip när de på toaletten tar en blöja till sig själva eller ett 
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papper att torka sig med. Här är pedagogen med och uppmuntrar barnen till att förstå denna 

princip. 

Samlingen startar med principen om talens stabila ordning. Pedagogerna hjälper barnen att 

förstå att denna ordning aldrig ändras, många av barnen kan talen upp till siffran tre men får 

sedan höra resten av räkneramsan genom pedagogerna. Pedagogen som håller i samlingen 

frågar sedan barnen hur många det var på samlingen, för att visa på att den siffra man slutar 

på motsvarar antalet i mängden. Den andra delen av samlingen visar alla tre principerna, då 

varje djur fick en siffra bredvid sig, ett-till-ett principen. De räknar antalet saker som ligger på 

golvet som innefattar talens stabila ordning och pedagogen frågar efter varje tillfälle hur 

många det blev, kardinaltalsprincipen.  

De tre första principerna i leken på förskolan Elefanten 

Barnen leker ute på gården på framsidan. Två barn leker tillsammans i sandlådan. De lagar 

mat och pratar.  e behöver flera spadar och ett av barnen går och hämtar. ”En spade till dig 

och en till mig” säger hon och räcker över en spade till sin kompis. Efter en stund ropar 

pedagogen att det är dags att städa och att de ska äta frukt på baksidan, ” täda tre saker var” 

ropar hon. Efter fruktstunden åker några av barnen rutschkana. En i taget, ” örst  ag och sen 

du”. De räknar innan de åker ner, ”Ett, två, tre”. 

En flicka går omkring på gården, hon bör ar räkna högt för sig s älv. ”Ett, två, tre och fyra” 

sjunger hon samtidigt som hon går runt en stolpe.  

Inne på avdelningen sitter en pedagog, på barnens initiativ, och läser en saga. Ett barn börjar 

räkna alla katter på bilden. ”En, två, tre”. Pedagogen läser vidare och barnen stannar upp vid 

flera sidor och räknar föremålen.  

P - Kan du räkna bilarna här? 

E1 - En, två, tre, [...] fjorton! 

P - Hur många var det? 

E1 - Fjorton 

I de här observationerna blir de två första principerna mest tydliga. Här kunde vi se hur 

barnen använde ett-till-ett principen och principen om talens stabila ordning i leken utan 

pedagogernas stöd. I den fria leken på gården gav ett barn en spade till sin kompis och sa ”en 

spade till dig och en till mig”, då användes principen ett-till-ett. 
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Principen om talens stabila ordning kunde barnen ge uttryck för och tog initiativ till vid flera 

tillfällen. T.ex. när flickan går runt stolpen och räknar till fyra eller barnen som sitter och läser 

och vill räkna de föremål som de ser i boken. Här ger pedagogen tid till barnen och stannar 

upp i boken när hon märker att barnen vill räkna föremålen på bilderna. Ett utav barnen 

räknar själv till antalet fjorton och pedagogen frågar sedan hur många det var, barnet svarar 

fjorton och har därmed förstått kardinaltalsprincipen.  

Sammanfattningsvis har vi genom observationerna av dessa principer sett att de kommer till 

uttryck i både rutinsituationer och i leken. De yngsta barnen behöver oftast pedagoger som 

visar i handling och sätter ord på detta för att kunna skapa sig en förståelse. Det är 

betydelsefullt att barnen får höra räkneramsan i många olika sammanhang och att 

pedagogerna frågar om antalet. För att barnen ska veta att sista räkneordet motsvarar 

mängden. Ett-till-ett principen tränas ofta då en sak kopplas samman till ett ord, t.ex. en blöja 

till ett barn.   

Abstraktionsprincipen och Principen om irrelevant ordning 

Abstraktionsprincipen handlar om att det är möjligt att bestämma antalet föremål i en mängd, 

oberoende av föremålets egenskaper (Löwing 2008, s. 44). Till exempel genom att låta barnen 

räkna blandade föremål i olika färger och storlekar. Principen om irrelevant ordning innebär 

att antalet blir detsamma oberoende av ordningen (Björklund 2009, s.46-47). Till exempel 

genom att låta barnen räkna föremål som ligger utspridda. Dessa två principer tillämpades inte 

till lika stor del under våra observationer som de tre första. Nedan kommer några exempel på 

förskolan Elefanten, där vi ändå kunde se att de kom till uttryck. 

De två sista principerna i rutinsituationer på förskolan Elefanten 

Pedagogen ber barnen komma och ställa sig vid grinden innan de alla ska gå till gårdens 

baksida tillsammans. Hon säger att de ska hjälpas åt att räkna och kolla så att alla är här. De 

räknar tillsammans och pedagogen visar samtidigt med fingrarna, åtta stycken. Hon berättar 

att två barn är inne och de räknar även med dem, ”åtta, nio, tio stycken”. Alla går sedan 

gemensamt till baksidan för att ha fruktstund. Barnen är samlade vid bordet och pedagogen 

vill att de ska ta reda på hur många barn som är borta. De hjälps åt att ta reda på vilka barn 

som är lediga och sjuka. Pedagogen visar hela tiden antalet med fingrarna. De räknar sedan 

tillsammans. ”Ett, två, tre, fyra, fem”.  
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E1 - En hel hand  

P - Fem är borta, men hur många är vi här? 

 e räknar tillsammans och pedagogen visar återigen antalet med fingrarna. ”Tio stycken är vi 

idag” säger pedagogen. Hon tar sedan fram en påse och plockar upp en bil som hon lägger på 

bordet och de sjunger sedan en sång som handlar om bilar. Detta upprepas med fyra andra 

föremål som också läggs upp på bordet. De räknar också föremålen tillsammans. När det 

ligger fem föremål på bordet säger ett av barnen, ”men o  vad många”. Pedagogen pekar 

sedan på ett föremål som hänger bakom dem och de sjunger en sång. De räknar sedan ihop 

alla föremål. Både de föremål som ligger på bordet och det som hänger bakom dem. När de 

sjungit klart får barnen en varsin skål med frukt och smörgås som pedagogerna förberett. 

Några av barnen börjar räkna hur många de har i skålen.  

P - Hur många har du i din skål? 

E1 - En, två, tre, fyra, fem 

P - Hur många har du kvar i din skål? 

E2 - Tre! 

P - Är det? Ska vi räkna igen? 

Pedagogen och barnet räknar tillsammans. ”En, två”.  

I ovanstående observationer med de två sista principerna behöver barnen pedagogernas hjälp 

för att få en förståelse för principerna, detta sker i samspelet dem emellan. Pedagogerna 

räknar antalet barn vid grinden och frågar hur många som saknas. Det visar barnen att trots att 

de inte kan se sina kompisar så kan de räknas med i mängden. Det sker även när de räknar hur 

många kompisar som är borta denna dag, pedagogen förtydligar antalet med hjälp av sina 

fingrar. I det sista exemplet visas prov på principen om irrelevant ordning, då barnen ska 

räkna olika föremål i sin skål som ligger huller om buller. Det gör det svårare för barnen att se 

och kunna räkna antalet. Här behövde barnet som räknade sina frukter hjälp av pedagogen 

och de pekar och räknar tillsammans.  

Sammanfattningsvis såg vi inte dessa principer i leken, troligtvis eftersom barnen behövde 

mer stöd av pedagogerna. Dessa skedde i rutinsituationerna såsom samlingen och i 

fruktstunden när barn och pedagoger var tillsammans.  

De tre första principerna i rutinsituationer på förskolan Giraffen 

Alla barnen sitter runt en stor rund matta och samlingen börjar med att ett barn tillsammans 

med en pedagog går runt mattan och räknar hur många det är. Flickan pekar på barnen 
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samtidigt som hon räknar ”en, två, tre [...] femton, femton stycken är det” säger hon när hon 

avslutar med sig s älv. ”Ja, det stämmer säger pedagogen, vi är femton stycken idag”. 

Pedagogen tar fram kort i olika storlekar, färger och former och ett barn i taget får komma 

fram till henne och väl a ett kort.  e tittar på vilken form det första kortet har. ”Triangel” 

utropar ett barn. Barnen räknar hörnen på triangeln tillsammans med pedagogen ”en, två, tre”. 

”Triangeln har tre hörn”, säger pedagogen. Det är en elefant på framsidan av det svarta kortet 

och de sjunger en sång tillsammans en om en elefant. Nästa kort som tas fram är en kvadrat 

med en bondgård på framsidan. Ett barn som sitter bredvid pedagogen pekar på hörnen och 

räknar. 

G1- En, två, tre. Det är tre hörn 

P - Vi börjar om  

G1& P - En, två, tre, fyra. Fyra hörn har en kvadrat 

De sjunger om tre olika djur som bor på bondgården, grisen, kossan och hästen. De fortsätter 

denna procedur med fem kort till och tittar på varje form, färg och sjunger de olika sångerna. 

Därefter är det dags för fruktstund innan de ska avsluta samlingen och gå ut och leka. Den 

pedagog som skär frukten frågar barnen i tur och ordning om de vill ha ett äpple eller päron.  

Hon delar frukten på hälften och det barn som är utsedd till fruktvärd får ta frukten och gå och 

ge till sin kompis. 

Här kommer alla tre principer till uttryck under samlingen och fruktstunden. Principen om 

talens stabila ordning kan man se hos flickan som räknar antalet kompisar i samlingen. Hon 

räknade räkneramsan till femton och kopplade samtidigt till kardinaltalsprincipen då hon 

upprepade den sista siffran vilket motsvarar den totala mängden. Detta bekräftar pedagogen 

genom att upprepa antalet och visa på att flickan hade räknat rätt. Ett-till-ett principen kan ses 

både hos barnet som räknar sina kompisar och barnet som var fruktvärd. Varje kompis fick ett 

räkneord under samlingen och sedan en fruktbit var. 

De tre första principerna i leken på förskolan Giraffen 

Två pojkar leker i sandlådan tillsammans. De har en varsin hink som de fyllt med sand och 

står och rör om i. Den ena pojken, G1, hämtar blad från en buske alldeles intill och lägger i 

sin hink. ”En bomma, en bomma” säger han och lägger i en i taget.  en andra po ken, G2, gör 

likadant. Plötsligt vänder sig G1 om och ropar, ”En traktor” samtidigt som han pekar på en 
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traktor som står utanför förskolegården. G2 upprepar samma sak. De fortsätter sedan med 

leken.  ar e gång de hämtar ett blad eller en blomma säger de, ”En bomma” och lägger ner i 

hinken. De fortsätter med samma procedur under en lång stund. De förflyttar sig sedan till 

trallen där de bör ar springa fram och tillbaka.  e startar med att räkna, ”ett, två, tre”. De 

springer fram till väggen och slår med handen innan de vänder och springer tillbaka. Leken 

fortsätter en lång stund innan den övergår till en jaga-lek. Barnen går sedan tillbaka till 

sandlådan och fortsätter med den första leken. De hämtar nya blommor och blad och lägger 

ner ett i taget i sina hinkar. 

Ett barn står inne vid duplobordet och bygger med klossarna. Han säger ”en bubbel” och 

sätter fast en kloss och tar en ny kloss i samma storlek och säger ”två bubbel” och sätter den 

bredvid den första klossen. Han tar en ny och sätter bredvid och fortsätter med tre till, men 

säger inget mer utan sätter dem koncentrerat på plats på en lång rad. 

De tre första principerna kommer här till uttryck på olika sätt i dessa exempel utifrån leken. 

Pojkarna som leker på gården tar bland annat en blomma och lägger ner i hinken, vilket kan 

kopplas samman till ett-till-ett principen. När pojkarna sedan räknade till tre innan de sprang 

iväg, visar på att de har kunskapen om talens stabila ordning i alla fall upp till siffran tre. 

Pojken som leker med klossarna visar också denna kunskap men upp till siffran två. 

Observationen visar inte om de kan räkna längre, men av någon anledning valde de att inte 

fortsätta. Barnen i dessa exempel uttrycker själva principerna utan hjälp och stöd av någon 

pedagog.  

De två sista principerna på förskolan Giraffen 

På en av väggarna där barnen äter mat sitter det bilder med både alfabetet och siffror från noll 

till tio. På bilderna med siffror är det också föremål under som motsvarar antalet. Dessa 

inspirerar till många samtal och ett sker under lunchen när ett av barnen sitter och tittar på 

bilderna och pekar. 
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G1 - Vem börjar på den? 

P - Vilken menar du? 

G1 - Den med blommor 

P - Ingen börjar på den. Det är siffror 

G1 - Men varför har vi dem då? 

P - Om man till exempel vill skriva en siffra så ser man hur den ser ut där. Eller om man vill 

räkna saker. 

G1 - Jag räknar pennorna, en, två, tre, fyra 

P - Ja precis, fyra och nu ser du hur siffran fyra ser ut när du räknat det. 

Hon räknar några olika föremål men blir lite fundersam när hon kommer till godisarna. Som 

till skillnad från de andra föremålen är huller om buller på bilden. 

G1 - Hur många godisar är det? 

P - Prova räkna 

G1 - En, två, tre, fyra, fem, sex 

P - Inte riktigt. Det är en till, vad kommer efter sex? 

Hon sitter tyst och funderar men rycker sedan på axlarna. 

P - Sju! Ska vi räkna godisarna igen? 

P & G1 - En, två, tre, fyra, fem, sex, sju 

G1 - Sju! 

Tre flickor leker vid en stubbe. De leker att stubben är ett bord som de ska äta mat vid. En av 

flickorna, G1, är den som styr leken och hon delar ut löv till de andra och sig själv som ska 

föreställa mat. Löven ligger huller om buller framför varje barn. 

G1- Alla vill ha mat va? 

G2 & G3 - Ja! 

G1- Ska vi räkna hur många vi har? 

 e räknar tillsammans ”ett, två, tre, fyra” 

G1 - Så, varsågod och ät 

De börjar sedan prata om något och verkar inte överens. Leken slutar med att de springer iväg 

och påbörjar något helt annat. 

I det första exemplet sker ett samspel mellan barn och pedagog, då barnet är nyfiken på och 

undersöker siffrorna på väggen. Hon upplever principen om irrelevant ordning när hon 

kommer till kortet med godiset. De var inte lika lätta att räkna, eftersom godiset satt huller om 

buller på bilden. Tidigare hade de föremålen på bilderna följt ett tydligare mönster. Även i 

andra exemplet får barnen träna på att räkna när föremålen inte ligger i ordning, de räknar 
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tillsammans och får ihop antalet löv på stubben. I det exemplet fanns inget behov av 

pedagogens stöd, de hade varandra.  

Eftersom vi har utgått från det sociokulturella perspektivet när vi gjort våra observationer 

kunde vi se att detta perspektiv genomsyrade våra resultat. I flera av de ovanstående 

situationerna håller vi med Säljö som skriver att människor föds in och utvecklas inom ramen 

för samspel och gör erfarenheter tillsammans med andra. Detta syntes mer tydligt i 

samlingarna och i flera av rutinsituationerna. Vi kunde se pedagogerna som medaktörer som 

hjälpte barnen att förstå sin omvärld. Men när pedagogen inte var närvarande kunde barnen 

lära i samspel med varandra. I interaktion med någon mer kompetent ges barnet möjlighet att 

förse sig med metoder och modeller för sådant det ännu inte kan utföra på egen hand men kan 

tillsammans med andra. Det var detta Vygotskij kallade den proximala utvecklingszonen. I 

flera händelser använde sig barn och pedagoger av artefakter för att lyfta fram och synliggöra 

matematiken. 

Analys 

Vi kommer här nedan diskutera vårt resultat från våra observationer med utgångspunkt från 

vårt syfte och frågeställning tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv.  

Vårt övergripande syfte är att undersöka barns matematiska lärande i rutinsituationer och i 

den fria leken. Mer konkret vill vi se om, och i så fall hur, denna lärandeprocess är influerad 

av eller hänger samman med Gelman och Gallistels fem principer. 

• Kommer Gelman och Gallistels fem principer till uttryck i rutinsituationer och i 

den fria leken?  Vilka? Hur, när och på vilka sätt? 

Eftersom studien vilar på ett sociokulturellt perspektiv har vi haft samspelets betydelse för 

lärande i fokus. Samspelet mellan människan och hennes artefakter är också något som vi har 

tittat på i våra observationer och tolkningar. Vi belyser även leken och miljöns betydelse ur ett 

sociokulturellt perspektiv.   

I vårt resultat har vi visat att samtliga av Gelman och Gallistels principer kommer till uttryck 

under en dag på förskolan. Vi kunde se att ett-till-ett principen, principen om talens stabila 

ordning och kardinaltalsprincipen var de som framträdde flest gånger, både i rutinsituationer 

och i den fria leken. Abstraktionsprincipen och principen om irrelevant ordning kunde vi 
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främst finna i samspelet mellan pedagoger och barn i rutinsituationer, men mer sällan i 

barnens fria lek. 

Det verkar som att det är lättare att få in flera av principerna i rutinsituationer när pedagogen 

är närvarande. I samtliga samlingar visade det sig att ett-till-ett principen, principen om talens 

stabila ordning och kardinaltalsprincipen användes tillsammans, men de två första var mer 

framträdande. Det pekar på att pedagogens roll är viktig och hade inte hen deltagit och haft en 

tanke bakom sin samling så hade inte principerna kommit fram och barnen hade därmed inte 

fått möjligheten av öva på dessa. Kardinaltalsprincipen hade kunnat bli synlig vid flera 

tillfällen om pedagogen hade frågat barnen om antalet efter att de hade räknat tillsammans. 

Barnen hade då fått en förståelse för att sista räkneordet motsvarar den totala mängden. Nu 

ställdes frågan bara vid ett fåtal tillfällen, vilket kan medföra att barnen missar chansen till 

den förståelsen. Även de två sista principerna hade kunnat vara med under samlingstillfällena 

men enligt vår syn hade pedagogen inte tillräcklig kunskap om principerna för att lyfta fram 

dem. Abstraktionsprincipen fanns med på den första samlingen på förskolan Elefanten, men 

eftersom pedagogen inte lyfte fram den blev den därför osynlig för barnen. Föremålen som 

användes på samlingen var av olika egenskaper som skulle räknas, vilket egentligen är 

abstraktionsprincipen men eftersom pedagogen räknade och pekade på sakerna, följde barnen 

bara med. Vi hävdar att pedagogen istället kunde ha låtit ett barn komma fram och räkna 

antalet, för att på så sätt låta barnen träna på abstraktionsprincipen. Då vi av erfarenhet vet att 

barn har svårt att räkna saker inom ett visst område, med olika egenskaper. Vi tänker att om 

barnen själva hade fått komma fram hade det kunnat leda till en större förståelse för denna 

princip. Den sista principen om irrelevant ordning hade, enligt vår mening, kunnat användas i 

början av samlingen när de räknade antalet barn som var närvarande. Pedagogen hade då 

kunnat räkna från andra hållet och frågat hur många de var i ringen. Det hade visat på att 

antalet var densamma även om man räknar i en annan ordning.  

Anledningen till att vi tolkade att rutinsituationer innehåller flera av principerna kan bero på 

att dagen på en småbarnsavdelning oftast är strukturerad och består till största del av rutiner. 

Till exempel vid på- och avklädning i hallen, toalettbesök, samling, lunch, vila och 

mellanmål. De yngre barnen behöver ofta längre tid och stöd av pedagogerna vid dessa 

tillfällen och den fria leken ges inte lika stort utrymme. Samspelet har varit i fokus, något som 

är en utgångspunkt i de sociokulturella perspektivet. Det har varit i samspelet mellan barn och 

pedagog som principerna har kommit till uttryck. Det har ofta skett i kommunikationen dem 

emellan t.ex. när en pedagog hjälper ett barn med vantarna och de tillsammans räknar 
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fingrarna. Det har tydligt visat sig att barnen gör sina erfarenheter med andra människor, i 

detta fall pedagogerna, i sin omgivning.  ilket hör ihop med det  ygotski  kallar den 

pro imala utvecklings onen. Han lyfter fram att det är i samspelet med de som är mer 

kompetenta som barnet lär sig, genom att ta över och ta till sig, appropriera, kunskaper de 

själva ännu inte har tillgång till. 

I leksituationerna kunde tre av principerna påträffas i samspelet mellan barn-barn, men vi 

kunde dock se att ett-till-ett principen och principen om talens stabila ordning var de som 

främst visade sig t.ex. när ett barn gav en spade till sin kompis och tog en till sig själv. Den 

tredje principen vi såg var principen om irrelevant ordning, den blev synlig när tre barn lekte 

på gården varav ett utav barnen föreslog att de skulle räkna löven som låg på en stubbe huller 

om buller. Av egna erfarenheter leker inte barn så mycket tillsammans, på en 

småbarnsavdelning, utan de leker bredvid varandra istället. Vi kunde se under 

observationerna att många av barnen lekte själva och därför syntes inte principerna till lika 

stor utsträckning i samspelet mellan barn-barn som det gjorde i rutinsituationerna när en 

pedagog var närvarande. En annan anledning kan vara att barnen är små och de barn som 

själva kunde använda sig av principen om irrelevant ordning var de äldsta barnen på 

avdelningen, de som snart ska flytta upp till storbarnsavdelning.  

Vid de tillfällen vi såg principerna i barnens egna lekar kunde vi ur ett sociokulturellt 

perspektiv se att leken har en ledande roll i barnens utveckling. I situationen där barnen lekte 

vid en stubbe var ett av barnen mer styrande och vi förstod det som att hon var den mer 

kompetenta. I likhet med det Vygotskij antyder agerar hon i samspel med sig själv och skapar 

ett fiktivt jag som behärskar saker som det verkliga jaget inte kan ännu. Vygotskij kallade 

detta för att barnet agerar huvudet högre än vad det är. Det är möjligt att de andra barnen i 

leken lärde sig av sin mer kompetenta kamrat.    

En av slutsatserna vi kan dra utifrån de observationer som vi har genomfört på dessa två 

förskolor är bl.a. hur viktig pedagogen är för att barnen ska få möjlighet att utveckla sin 

taluppfattning. Pedagogen har en betydande roll och kan i samspelet med barnen ge dem ord 

och verktyg för att väcka både intresse och skapa en förståelse för matematiken. Det blev 

därmed tydligare att pedagogerna behöver ha kunskap kring dessa principer för att på ett bra 

sätt kunna förmedla dem till barnen. Det framkom att flera av pedagogerna saknade tillräcklig 

kunskap inom ämnet för att få in alla de fem principerna i verksamheten. Det visade sig bl.a. i 

samlingarna och andra rutinsituationer där flera av principerna på ett naturligt sätt hade 
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kunnat användas och bli synliga för barnen. Som vi beskrev tidigare i samlingssituationen 

angående principen om irrelevant ordning och abstraktionsprincipen. Med lite handledning 

och hjälp i omgivningen kan vi ofta lösa problem som vi skulle ha svårt att klara av på egen 

hand. Pedagoger kan lära av varandra och därmed utveckla verksamheten. Då är även 

kommunikation och andra sätt som människor utvecklar former för samarbete i en 

verksamhet. Detta speglas i det sociokulturella perspektivet och kommunikation är den tredje 

punkten som Säljö kom fram till att man bör ha i åtanke om man ska studera lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Något annat vi kom fram till är hur viktig miljön är för barnens matematiska utveckling. 

Genom miljön kan barnen bli inspirerade till matematik och materialet på avdelningen 

behöver vara tilltalande och tillgängligt för barnen. Vid våra observationer har vi sett miljöer 

som inspirerat barnen till matematik samt lek och samtal som kan kopplas till Gelman och 

Gallistels fem principer. På en av förskolorna fanns kort med siffror som satt på väggen. På 

korten fanns en siffra tillsammans med föremål som motsvarade antalet. Dessa kort väckte 

frågor och funderingar hos ett av barnen, vilket resulterade i ett samtal mellan barn och 

pedagog där flera av principerna nämns. Samtal som dessa hade troligtvis inte skett om miljön 

inte hade inbjudit till detta. Miljön är något som uppmärksammas i ett sociokulturellt 

perspektiv. Det är viktigt att skapa rum som gagnar aktiviteter för lärande och utveckling. 

Miljön ska formas utifrån barnens behov. 

Något mer vi uppmärksammade genom observationerna är att det finns många delar av en dag 

och på varierande sätt som barnen på förskolan kan upptäcka och använda sig av matematik. 

På olika sätt kunde en pedagog lyfta fram matematik och Gelman och Gallistels principer, 

t.ex. i samlingen, vid måltiderna, i hallen, under högläsning och vara delaktig i barnens lek. 

Under hela barnens dag kan de få kunskap om hur och varför matematik kan användas. Ur ett 

sociokulturellt perspektiv tänker vi att ett annat hjälpmedel till förståelse är artefakter som 

anknyter till matematik. Med dessa redskap kan man kommunicera och förmedla sina 

kunskaper till andra. Vi kunde i våra observationer se att intellektuella/språkliga artefakter 

som talramsan och att räkna på fingrarna användes vid flera tillfällen. Även fysiska artefakter 

i form av djur och andra föremål användes bland annat på samlingarna. Vi tolkar det som att 

artefakterna hjälper barnen att tydliggöra matematiken. 
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Det är värt att påpeka att dessa slutsatser har dragits utifrån observationerna på dessa två 

förskolor, vid just de tillfällen som vi var där. Därför kan dessa slutsatser inte representera hur 

det alltid är på förskolorna eller hur det är på andra förskolor i allmänhet.  

Sammanfattningsvis genom observationerna kan vi se att samtliga av Gelman och Gallistels 

principer kommer till uttryck, även om en del är mer framträdande än andra. Vi har även sett 

att både pedagogen och miljön har en stor betydelse för barnens matematiska förståelse. Det 

sociokulturella perspektivet genomsyrar vårt resultat eftersom vi i vår observation har tittat 

mycket på samspelet. När barnen är små kan pedagogerna hjälpa dem att förstå hur världen 

fungerar och ska förstås, i detta fall gällande matematiken.  

Diskussion 

De slutsatser som har dragits i analysen kommer härmed diskuteras med hjälp av det som 

tidigare tagits upp i studien tillsammans med ett sociokulturellt perspektiv.  

Resultaten visar tydligt att barnen får möta matematik och Gelman och Gallistels fem 

principer vid flera och varierande tillfällen under en dag på förskolan. 

I tidigare forskning refererade vi till både Björklund och Bäckman som kommit fram till i sina 

avhandlingar att det finns många tillfällen under en dag i förskolan då barnen kan få möta 

matematik. Båda hänvisar till fruktstunder som kan vara ett ypperligt tillfälle att demonstrera 

och visa på den informella matematiken. Det är också ett tillfälle att bygga upp en förståelse 

för delar och helheter genom att dela ett äpple i två delar och sedan para ihop delarna för att 

på så sätt få en förståelse för helhet, vilket tillhör taluppfattningen. Parbildning kan kopplas 

samman till Gelman och Gallistels princip om ett-till-ett principen. I likhet med Björklund 

och Bäckman kunde vi också i våra observationer se många tillfällen under en dag då barnen 

fick möta matematik, på många olika sätt. Rutinsituationerna gav rika tillfällen till träning på 

flera principer men vi kunde inte till lika stor del se att barnen fick möta delar och helheter 

som i exemplet ovan. Enligt vår tolkning skulle t.ex. fruktstunderna på de förskolor vi 

observerade kunna utvecklas då det är ett bra tillfälle att bygga upp en förståelse kring dessa 

begrepp och taluppfattningen, på ett informellt sätt. 

I likhet med Björklund kom vi fram till att uppfattningen om talbegreppet inte var lätt för 

barnen på småbarnsavdelningen. Barnen fick möta mängder i flera olika situationer men de 

hade inte alltid en förståelse för innebörden. När antalet blev över fyra var det flera av barnen 
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som hade svårigheter att se och förstå antalet. De uttryckte sig istället med begreppet 

”många”. Med anledning av detta tolkar vi det som att barnen har svårigheter med 

antalsuppfattningen. Barnen har dock en förståelse för att det är möjligt att ta reda på antalet 

genom att räkna föremål. Ahlberg menade att det är viktigt att barnen får en förståelse för att 

syftet med att räkna är att ta reda på antalet och efterhand utveckla en förståelse för 

kardinaltalsprincipen. I en av våra slutsatser i analysen kunde vi se att barnen inte fick 

tillräckligt många tillfällen till att möta kardinaltalsprincipen, då vi förstod det som att 

pedagogen saknade relevanta kunskaper för att föra fram detta. 

I och med att Läroplanen reviderades 2010 blev matematik ett område som utvecklades 

ytterligare och där Skolverket uppmärksammade barnens matematiska kunskapsnivå när de 

slutar förskolan och börjar skolan. Gelman och Gallistels forskning som handlar om att bilda 

sig en uppfattning av vad det innebär att kunna räkna ligger till grund för utformningen av 

Skolverkets Diamant diagnoser. För att lära sig räkna krävs bland annat en miljö som 

uppmuntrar till detta. Vi hävdar att en viktig byggsten i detta resonemang är pedagogerna som 

finns närmast barnen i deras tidiga utveckling i förskolan. Även Doverborg betonar vikten av 

pedagogerna och anser att de inte längre kan välja om de vill lyfta fram matematiken eller 

inte. Alla barn i dagens förskola ska utmanas i sitt matematiska tänkande och lärande. I 

analysen framhåller vi vikten av pedagogens kunskap att lägga fram och visa barnen 

matematik i alla vardagssituationer under en dag på förskolan. Vi lade märke till att det fanns 

en del bristande kunskap gällande de fem principerna. En svårighet som kan uppstå om 

pedagogerna inte har kunskap om Gelman och Gallistels fem principer, är att barnen endast 

får med sig ett par av principerna istället för alla. Det finns också en risk att många barn 

kommer till skolan med kunskapsluckor. Enligt våra spekulationer kan detta bero på att 

Läroplanen för förskolan inte är tillräckligt tydligt formulerad utan är endast en 

sammanfattning på ett par rader. Detta ger ett stort utrymme till tolkning och alla som är 

verksamma inom förskolan lyfter fram olika aspekter av vad barnen ska få med sig när de 

lämnar förskolan. En förklaring till Läroplanens kortfattade delar finns hos 

utbildningsdepartementet där de sammanställer de matematiska målen för förskolan på ett 

flertal sidor. Vi kan även anta att det finns en bristande kunskap om dessa principer, då vi 

själva har arbetet på förskolan utan att ha haft kännedom om dessa när vi kom till Högskolan.  

Vi knyter det till det sociokulturella perspektivet som menar att människor i vår omgivning 

kan ses som medaktörer som hjälper oss att inse hur världen fungerar och ska förstås. 
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Kunskapsöverföringen sker genom att omvärlden förtolkas för barnen genom lek och annan 

form av samspel. Barnet är till stor del beroende av den vuxna för att förstå. Vi ser det som att 

i förskolan har pedagogen denna roll, att förmedla och hjälpa barnen att förstå världen och i 

detta fall matematiken. I vår analys skrev vi om detta då vi kunde se ett samspel och 

kommunikation mellan pedagog och barn. Vilket visade att barnen gör sina erfarenheter 

genom pedagogen, t.ex. när den vuxne hjälper barnet med vanten och de samtidigt räknar 

fingrarna. I samspelet med den som är mer kompetent tar barnet till sig kunskaper de själva 

inte har tillgång till ännu. Vilket vi ser som ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Konklusion  

En av slutsatserna vi kunde dra i analysen handlade om miljön och hur viktig den var i 

förhållande till hur barnen kan ta till sig och förstå matematik utifrån Gelman och Gallistels 

fem principer. Det kan kopplas tillbaka till Björklids tankar om att miljön sänder budskap om 

vad som förväntas hända i verksamheten. Det är viktigt att miljön utformas på ett sätt så att 

barns lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. I likhet med detta skriver Franzén om 

miljöns betydelse men påpekar att pedagoger inte endast bör fundera på hur miljön är 

organiserad utan även att observera barnen i deras interaktion med miljön och materialet för 

att på så sätt kunna utmana och ge barnen matematisk förståelse. Björklid betonar vikten av 

att låta barnen delta i utformningen av den fysiska miljön, på så vis är de delaktiga i sitt eget 

lärande. I observationerna kunde vi se blandade miljöer som ledde till att barnen skulle 

utmanas i sitt matematiska tänkande. Som vi skrev i analysen bidrog miljön till ett intressant 

samtal mellan barn och pedagog. Vi håller med Bäckman i hennes resonemang när hon 

framhåller att pedagogerna behöver synliggöra matematiska begrepp som de ser i miljön och 

som de vill att barnen ska upptäcka och urskilja. Vi håller med henne då vi kände att 

pedagogerna kunde ha varit bättre på att sätta ord på det barnen gjorde som är kopplat till 

olika matematiska begrepp. 

Franzén påpekar att materialet på förskolan ska kunna användas utifrån många olika 

variationer. Material som är vanligt förekommande på förskolan och som vi även såg under 

våra observationer är klossar av olika slag, böcker och sandlåda. Detta tolkar vi som artefakter 

som barnen kan använda sig av i sitt utforskande av matematiska begrepp. Vi anser därför att 

valet av material är av stor betydelse för lärandet. 
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Slutligen vill vi belysa att läroplanen bygger på sociokulturella teorier vilket innebär att barn 

lär i kommunikation och i samspel med andra människor och sin omgivning. I vår studie har 

vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv och i observationerna har vi framförallt tittat på 

samspelet mellan barn-barn men även barn-pedagog, eftersom yngre barn är mer beroende av 

en vuxen i sin närhet. I tidigare forskning och vår undersökning genom observationer har vi 

sett hur viktiga pedagogerna är tillsammans med miljöns utformning för att barnen ska få de 

bästa förutsättningarna till en matematisk förståelse i tidig ålder. Pedagogernas förståelse och 

kunskap om Gelman och Gallistels fem principer är en av de viktigaste byggstenarna för 

barns matematiska lärande. 
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Bilagor 

 

Stockholm 9/10-15 

 

Hej föräldrar och pedagoger!  

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 småbarnsmatematik. Syftet är att undersöka 

barns räknande och räkning av antal utifrån Gelman och Gallistels principer. (De beskriver 

vad som bestämmer och styr hur barn räknar). Samt hur pedagogerna uppmuntrar barnen till 

att räkna och förstå tal.  

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er verksamhet några dagar i 

oktober och november månad. Vi skulle då vilja observera barnen i den fria leken och i 

rutinsituationer. Vi kommer att skriva anteckningar under observationernas gång och använda 

oss av ljudupptagningar.  

Genomförande av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och förskolans 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 vi 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.  
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Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Therese Sjöberg och Linnea Bodell  

 

Telefonnummer: xxx  

Mailadress: xxx 

Handledare: Shamal Kaveh  

Södertörns högskola  

Mailadress: xxx 
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Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 årdnadshavares namnunderskrift/er……………………………………………………….  

 

Formuläret återlämnas till pedagogerna på barnens avdelning senast den 20/10. Om du/ni inte 

samtycker till att medverka i studien så bortse från detta brev. 


