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Abstrakt 

 

Detta examensarbete är en studie om matematik i vardagssituationer i en svensk förskola. 

Syftet med min studie var att undersöka vilken matematik som uppstår i av- och 

påklädningssituationer. Ytterligare ville jag ta reda på hur pedagoger arbetar för att lyfta 

fram och stimulera barnen för att upptäcka matematiken i dessa situationer. Jag har valt 

att göra en kvalitativ studie. I den empiriska undersökningen använder jag ostrukturerade 

observationer av pedagoger tillsammans med barnen i tamburen, som kompletteras med 

löpande protokoll. De kvalitativa intervjuerna med pedagogerna, som var inblandade i 

undersökningen, användes för att styrka det som observationerna visade. Resultaten visar 

att en del pedagoger använde av- och påklädningssituationerna för att synliggöra 

matematiska begrepp. I samtal med barnen utryckte de sig medvetet på ett matematiskt 

språk och förklarade begrepp för barnen i de situationer det behövdes.  

 

Nyckelord:  
 

förskolan, barn, vardagen, matematiska begrepp, kvalitativ undersökning.  

 

Abstract 

 

This thesis is a study of the mathematics in everyday situations in a Swedish preschool. 

The purpose of my study was to examine the mathematics that occurs in dressing and 

undressing situations. Further, I wanted to find out how educators are working to 

highlight and encourage the children to explore mathematics in these situations. I have 

chosen to do a qualitative study. In the empirical study, I use unstructured observations of 

the teachers with the children in the hall, as supplemented by the permanent record. The 

qualitative interviews with teachers, who were involved in the study, were used to prove 

that the observations showed. The results show that some teachers used the dressing and 

undressing situations to visualize mathematical concepts. In conversations with the 

children expressed themselves deliberately in mathematical language and concepts 

explained to the children in the situations it was needed. 
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1. INLEDNING 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Detta betonas i Lpfö 98 (Skolverket, 

2010) där man också lyfter fram vikten av att barnens nyfikenhet och intressen uppmuntras 

och stimuleras. Barnen lär sig mycket genom lek och i leken stimuleras deras förmåga att 

tänka och lösa problem. I förskolans verksamhet bör pedagoger sträva efter att ge barnen 

möjligheter att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang (Skolverket, 2010). 

Hur barnen möter matematiken i förskolan har en stor betydelse eftersom det kan påverka 

deras framtida syn på och intresse för ämnet. Genom att synliggöra vardagliga matematiska 

händelser och låta barnen upptäcka matematiken på ett lustfyllt sätt stimuleras barns intresse 

för matematik (Ahlberg, 2000). 

Pedagoger ger dagligen barnen vardagserfarenheter av matematik oavsett i vilken miljö de 

befinner sig. På det sättet får barnen kunskap och lärande. I leken får barnen upplevelser och 

erfarenheter i interaktion med andra barn och pedagoger och på så sätt sker lärandet. Det är 

viktigt att varje barn möts på sina egna villkor och att vi pedagoger försöker förstå varje barns 

individuella upplevelser och behov (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

I detta examensarbete kommer jag att undersöka hur pedagoger möter och samtalar med 

barnen i en vardaglig situation i tamburen för att stimulera och uppmana dem till matematiskt 

lärande. Jag vill undersöka hur barnen med hjälp av pedagogerna upptäcker och får 

erfarenheter av matematiken vid av - och påklädningen. 

Jag valde att undersöka barn och matematik på förskolan eftersom jag under flera års 

arbete på förskolan uppmärksammade att många pedagoger undviker eller arbetar utan glädje 

för matematiken. I denna studie har jag valt att undersöka om matematik finns men också om 

den kan lyftas fram i vardagssituationer som vid av- och påklädning. Resultaten av 

undersökningen kanske kan uppmuntra pedagoger att upptäcka vilken matematisk förståelse 

och erfarenhet barnen tillägnar sig i vardagen. I så fall kan pedagogerna på ett enklare och 

roligare sätt stimulera barns lärande och göra en inbjudande miljö för barnens utforskande 

aktiviteter. Pedagogerna som arbetar med småbarn har en betydelsefull roll med att erbjuda 

barn möjligheter att erfara och lära sig matematiska begrepp (Björklund, 2007). 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2. 1 SYFTE 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilken matematik som uppstår i av- och 

påklädningssituation på förskolan i olika åldersgrupper och under vilka förutsättningar detta 

sker. Syftet är också att undersöka hur pedagoger stimulerar barnen till att upptäcka och 

använda matematik i tamburen. 

2. 2 FRÅGESTÄLLNINGAR  

 Vilken matematik uttrycks i samtal och möten med barnen i av- och 

påklädningssituationer? 

 

 Hur lyfter pedagogerna fram matematiken i den situationen?  
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3. TEORETISK BAKGRUND 
I den teoretiska bakgrunden presenteras olika författares forskningsresultat gällande 

matematik i förskolan och några matematiska begrepp så som rumsuppfattning, taluppfattning 

och parbildning, sortering och klassificering samt problemlösning. Vidare behandlas ett 

perspektiv på barns lärande, pedagogens roll, pedagogiska rum och material samt språkets 

betydelse för matematikinlärningen. 

3. 1 FÖRSKOLAN OCH MATEMATIK 

När förskolan fick sin första läroplan 1998 (Lpfö 98) fick matematiken en tydlig plats och en 

större innebörd i arbetet med barnen jämfört med tidigare dokument. Förskolans läroplan talar 

om att förskolan skall sträva efter att varje barn: 
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över  

och lösa problem 

• utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och grundläggande egenskaper i  

begreppen antal, ordning, mängder och talbegrepp (Skolverket, 2010:10). 

Enligt Lpfö 98 skall förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Genom lek och lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga att lösa problem (Skolverket, 2010). 

Att arbeta med matematik i förskolan med små barn innebär att pedagogerna måste vara 

lyhörda för situationer där det finns matematik som uppstår naturligt, anser Solem och 

Reikerås (2004). 

Matematik möter barnen i förskolan när de motiverar och dra slutsatser, lokaliserar och 

placerar saker, använder former och figurer, räknar och använder antalsord i olika former, 

jämför, mäter, får erfarenheter av volym, längd, area, tid, vikt och pengar med mera. Barnen 

leker på olika sätt beroende på hur gamla de är. De exempelvis leker roll- och fantasilekar, 

rollspel, kurragömma och strategispel. Vissa barn använder matematiken som en naturlig del 

av sina aktiviteter och de uttrycker den genom praktiskt handlande och muntligt språk, andra 

barn använder teckning som uttrycksform (Emanuelsson & Doverborg, 2006). 

Lpfö 98 betonar att syftet med matematik i förskolan är att barnen ska tillägna sig begrepp 

och se samband, de ska utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik, utveckla 

förståelse och egenskaper i begreppen tal, mätning, form och att kunna orientera sig i tid och 

rum (Skolverket, 2010). Enligt Emanuelsson och Doverborg (2006) är pedagogens uppgift att 

uppmuntra barnen att se och upptäcka vad som är matematik i vardagen. 

3. 2 VARDAGSMATEMATIK 

Wistedt, Brattström och Jacobsson (1992) hävdar att de matematiska kunskaper som man 

använder i vardagen på ett oreflekterat sätt kallas för ”vardagsmatematik”. När man använder 

sina kunskaper från vardagen för att lära sig något nytt- matematik kallas det för 

”vardagsanknuten matematik” (Wistedt m.fl., 1992). Man kan känna igen barnens matematik 

i andra kontexter, inte bara när de förknippar den med tabeller och uträkningar. Barnen möter 

matematiken i vardagliga situationer för den är en naturlig del av barnens vardag. Som 

Emanuelsson och Doverborg (2006) betonar, finns i barnens vardag många tillfällen som kan 

användas för att öka deras matematiska förståelse. När barnen konstruerar eller bygger sina 

lekmiljöer, när de leker med sand, vatten, klossar, stenar och kuddar utvecklar de förståelse 

för rummets egenskaper som närhet, avstånd, tyngd, balans, längre än, högre än, m.m. Barnen 

kan upptäcka matematik genom att pedagogerna på ett lekfullt sätt får dem att uppfatta och 

uttrycka antal, ordna, sortera och jämföra efter storlek, längd och vikt samt att skapa olika 

former (Skolverket, 2010). 
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Wistedt m.fl. (1992) anser att om lärarna medvetet försöker vardagsanknyta 

undervisningen skapar det broar mellan barnens intuitiva kunnande och det som de förväntas 

lära in. Syftet med vardagsanknuten matematik är att barnen ska förstå matematiken på ett bra 

sätt. 

I vardagen, på förskolan rör sig barnen i kända miljöer bland objekt som de kan benämna 

och vars egenskaper de känner till. Pedagogerna strävar efter att knyta matematiken till sådant 

som barnen redan kan och de försöker hämta det från barnens närmiljö, enligt Wistedt m.fl. 

(1992). 

Barnen använder sig mest av informell matematik i deras vistelse på förskolan. ”Informell 

matematik” kallas de kunskaper som barnen utvecklar i sin vardag och kan använda sig av 

utan att använda sig av formella symboler. Informell matematik är ett medel som används för 

att nå den formella matematiken, menar Kronqvist (2003). Aktiviteter som att ordna och 

klassificera saker utvecklas i olika vardagssituationer och är exempel på tillfällen för att 

utveckla informell matematik (Solem & Reikerås, 2004). 

I leken och skapandet bekräftar barnen sina matematiska kunskaper genom att de spontant 

använder dem i olika sammanhang, hävdar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). I 

vardagssituationer som måltider, påklädning och lek har barnen tillfällen att möta 

matematiken i naturliga och meningsfulla sammanhang (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). 

3. 3 MATEMATISKA BEGREPP 

Barnen bearbetar olika begrepp under olika perioder på förskolan genom att göra något, 

reflektera, fundera och prata kring saker. Ett socialt samspel mellan pedagog och barn har stor 

betydelse för barnens begreppsutveckling. Begreppsutvecklingen och det matematiska språket 

utvecklas i kommunikation med andra i många situationer på förskolan. Under olika moment 

under dagen möter barnen matematiska begrepp men de har olika erfarenheter och individuell 

förståelse av det. Matematiska begrepp för små barn kan handla om likheter och skillnader, 

sortering, klassificering, längd, storlek, vikt, avstånd, form, färg och antal (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1995). 

Vid många tillfällen i barnens vardag kan pedagogerna på ett lekfullt sätt hjälpa barnen att 

öka sin matematiska förståelse genom att uppfatta och uttrycka antal, sortera saker och 

jämföra efter olika egenskaper (Ahlberg, 2000). Som Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1995) påpekar, förekommer matematiska begrepp och problemlösning naturligt i barns alla 

åldrar. 

3. 3. 1 Rumsuppfattning 

Förskolans Läroplan (Skolverket, 2010) betonar att förskolan ska ansvara för att barn 

utvecklar ”en viss förståelse för matematik och för grundläggande egenskaper i begreppen tal, 

mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum” (Skolverket, 2010: 10). 

”Rumsförståelse” är en insikt om rummet och ens eget förhållande till rummet. 

”Rumsbegrepp” kallas begrepp som är viktiga för rumsförståelsen (Solem & Reikerås, 2004). 

Barnens rumsförståelse utvecklas tillsammans med motoriken och därför är det viktigt att 

barnen kan röra sig fritt för att hitta och nå till saker. Vissa rumsbegrepp utvecklas parallellt 

hos barnen, anser Solem och Reikerås (2004). 

När små barn har lärt sig krypa och gå, erövrar de delar av rummet som avstånd och 

riktning. De upptäcker att de kan komma närmare vissa saker som var långt ifrån dem innan, 

genom att flytta på sig bort till sakerna. De lär sig att ta sig förbi saker, kan beräkna avståndet 

till sakerna och i vilken riktning de ska gå. På detta sätt utvidgar barnen sin rumskänsla - att 

på golvet är det gott om plats men under bänken är det trängre (Doverborg & Emanuelsson, 

2008; Solem & Reikerås, 2004). 
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”Att förstå rummets egenskaper är grundläggande för förståelsen av matematik” betonar 

Ahlberg (2000:15). I förskolebarns vardag förekommer en mängd ”lägesord”. Barnen 

försöker hitta, orientera sig i rummet, lokalisera och placera. För att kunna göra detta måste de 

förstå grundbegreppen: på, i, bakom, framför, bredvid och under (Solem & Reikerås, 2004). 

Barnen använder mätningar i olika situationer varje dag. ”Mätning” betyder att jämföra 

föremål och kan vara relaterade till längd, vikt och volym. När man pratar om längd och 

volym lär man barnen att använda speciella ord. De orden som pedagoger och barnen 

använder för att mäta föremål kallas för ”jämförelselord”: kort-kortare - kortast, lång - längre 

- längst, stor- större - störst, liten – mindre - minst, hög- högre - högst, smal – smalare - 

smalast, tung – tyngre – tyngst. De jämförelseorden används för att beskriva likheter och 

skillnader och för att jämföra längd och tyngd. Orden måste användas i förhållande till något 

eller någon (Solem & Reikerås, 2004). 

På förskolan arbetar pedagogerna också med tidsbegreppen. Tid är ett abstrakt begrepp 

som är knutet till subjektiva upplevelser. Det kan upplevas konkret och det som känns som en 

lång tid ena gången kan upplevas som en kort tid nästa gång beroende på sammanhang och 

känslomässiga upplevelser. För att förstå tid så måste barnen ha många erfarenheter utav tid 

från många olika sammanhang för tid är abstrakt och svårt att förstå (Solem & Reikerås, 

2004). 

3. 3. 2 Taluppfattning och parbildning 

Enligt förskolans läroplan skall förskolan sträva efter att varje barn: ”utvecklar sin förståelse 

för grundläggande egenskaper i begreppen tal” (Skolverket, 2010:9). 

”Tal” är ett brett begrepp som samlar ihop antal, ordningsföljd, räkneramsor, talens 

egenskaper, siffersymboler osv. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

Barnens möte med talord i olika situationer har betydelse för utvecklingen av talbegreppet. I 

förskolan möter barnen talord som beskriver kardinaltal, ordinaltal och antal. 

”Kardinaltal” anger hur många objekt det är och/ eller måttenheter. 

”Ordinaltal” beskriver objektets placering i en serie, till exempel förste, andre. Tal kan 

användas också som identitet när man vill identifiera något, exempelvis hus nr.3, anser Solem 

och Reikerås (2004). 

Vid rutinsituationer, i leken, i samlingen och andra aktiviteter inbjuder förskolans 

verksamhet barnen till att räkna antal. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) definierar 

antalsuppfattning hos barnen som att de förstår det sista uppräknade räkneordet och också 

även anger antalet föremål i den uppräknade mängden. Enligt Gelman och Gallistels (1978) 

finns det fem principer som kan visa att ett barn har antalsuppfattning: 
 

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

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

mängden bildar par med ett föremål i den andra mängden.  

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

använder en och samma sekvens av räkneord.  

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

anger antalet föremål i den uppräknade mängden.  

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

kan räknas oavsett slag av föremål.  

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

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

 (citerad i Doverborg & Pramling Samuelsson 2000:103). 
 

Solem och Reikerås (2004) påstår att pedagogen kan hjälpa barnen att lära sig räkna vid 

många tillfällen genom att utnyttja de situationer där barnen är intresserade av antal och har 
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glädje över att leka med räkneorden. Då kan barnen ta reda på hur många på ett enkelt och 

roligt sätt och där faller räkningen sig då naturligt (Solem & Reikerås, 2004). 

Om barnen kan skilja antal genom att lägga till eller ta bort föremål, anser Doverborg och 

Emanuelsson (2008) att barnen har utvecklat aritmetiska förväntningar av addition och 

subtraktion. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) hävdar att det är viktigt att systematisera 

vardagen. Med det menar de att pedagogerna bör tänka på att barnen skall känna sig delaktiga 

i vardagssituationer. Det är viktigt hur pedagogen utvecklar vardagssituationer som ger 

tillfällen där barnet kan utveckla grundläggande matematiskt tänkande om antal. Antal kan bli 

synligt genom att barnen får möjlighet att ta del av olika antal föremål. 

Som Doverborg (2007) förklarar, kan man träna räkning genom att låta barnen själva 

dokumentera sina handlingar. Många barn mellan 2-4 års ålder kommunicerar med fingrarna, 

de visar antal genom att visa upp antalet fingrar när de säger hur gamla de är. Denna 

fingervisning kan räknas som ett matematikspråk (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

I parbildning för barnen samman objekt ett- till- ett för att jämföra mängder. Även om 

barnen inte kan behärska talbegreppen kan de använda parbildningen för att jämföra antal. 

Parbildningen ställer inget krav på djupare förståelse av tal och siffror (Björklund, 2008). 

3. 3. 3 Sortering och klassificering 

Förskolebarnen klassificerar och sorterar olika föremål hela tiden. På det sättet strukturerar de 

sin omvärld. Detta är grundläggande för matematiskt tänkande och matematiska begrepp som 

utvecklas när barnen upptäcker samband mellan olika föremål. Barnen sorterar och 

klassificerar genom att jämföra, se likheter och skillnader, gruppera föremål och begrepp 

utifrån olika egenskaper. Förskolan erbjuder i vardagen många tillfällen till detta; exempelvis 

i rutinsituationer, rörelselekar, i samlingen och ute i naturen (Solem & Reikerås, 2004). 

Mycket sortering sker spontant i barnens vardag som t.ex. vid dukning och städning av 

leksakerna. Eftersom sortering är grunden i all matematik, kan man använda sortering i 

många andra situationer (Gottberg & Rundgren, 2006). 

Barnen ordnar saker i ordningsföljd men har inte alltid ord för vad de gör. ”Ordinal 

förståelse” definieras som principen att ordna föremål i ordningsföljd och att kunna sortera 

föremål efter storlek eller andra egenskaper (Solem & Reikerås, 2004). Till exempel först, 

sist, i mitten, efteråt, till slut, efter, främst, längst bak, framför, bakom. De orden som anger 

placeringen i en rad kallar Solem och Reikerås (2004) för ”ordningsföljdsord”. 

3. 3. 4 Problemlösning 

”Matematisk problemlösning är något som barnen får reflektera över och lösa utifrån sin 

förståelse av matematik utan att vi har talat om hur de bör gå tillväga” (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1995: 81). Problemlösning kopplas med logiskt – matematiskt 

tänkande men i vardaglig problemlösning handlar det om personliga svårigheter. De 

svårigheterna behöver ansträngning, tankearbete och analytisk förmåga för att lösas 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1995). 

Barnen börjar tidigt lösa olika problem och för att lära sig lösa problem måste barnen först 

uppfatta dem. I förskolan måste pedagogen låta barnen arbeta med problemlösning och 

hennes eller hans uppgift är att använda sig av vardagssituationer för att problemet ska bli 

begripligt för barnen. Pedagogen ska uppmuntra barnens spontana sätt att lösa problem och 

det är deras uppgift att göra problemen synliga. Barnen skall upptäcka och vilja lösa problem 

och därför måste de få möjligheter att utforska och föreställa sig. Det finns många 

problemlösningssituationer där pedagogen inte alltid ser möjligheter för att skapa eller 

synliggöra, hävdar Doverborg och Pramling Samuelsson (1995). 
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3. 4 BARNS LÄRANDE OCH UTVECKLING 

Barnen får förståelse för något genom att de skapar innebörd och mening i olika fenomen där 

de ser samband. Barns förståelse utgår från deras handlingar. Detta tillsammans med nya 

erfarenheter bygger till en förändring som gör lärandet. Med ”lärande” menas att barnen 

utvidgar sin värld genom att upptäcka och uppfatta något på ett nytt sätt än tidigare. Lärandet 

sker när barnen skapar nya kunskaper om det de är intresserade av och visar motivation för 

något - oftast i samspel med andra. Även de minsta barnen kan utveckla sin förståelse för 

olika fenomen från deras vardag genom att undersöka, pröva och utforska med alla sina 

sinnen (Skolverket, 2005). 

Utveckling är ”en hierarkisk rörelse från något primitivt till något mer avancerad, från 

något enkelt till något mer komplext, [...] en förändring som är organiserad i sekvenser som 

följer på varandra enligt en förutbestämd ordning” (Nordin – Hultman, 2009:161). 

Utveckling sker framåt och uppåt på en linje och det som lutar uppåt är tiden. Enligt Piaget 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000) är barns utveckling strukturerad i stadier. De ses 

som en stegvis utveckling enligt ett förutbestämt mönster. Barnens handlingar förklaras med 

det som har hänt i deras liv och med det som skall komma. För att barnen ska vilja veta, förstå 

och kunna något måste det förknippas med något som är meningsfullt för dem. ”Barnen 

utvecklar genom att de lär sig och de lär sig genom att utvecklas”, skriver Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000: 13). 

3. 5 PEDAGOGERNAS ROLL OCH MILJÖNS BETYDELSE FÖR BARNS LÄRANDE 

3. 5. 1 Pedagogens roll 

Enligt förskolans läroplan skall förskollärare och arbetslag sträva efter och ansvara för att 

arbetet i barngruppen ”genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att 

lära sig nya saker”, ” tar vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit 

till den egna förmågan” (Skolverket, 2010:11). Vidare betonas också att pedagogerna ska 

utmana barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för matematik. Små barn utvecklar bäst 

matematisk förståelse i vardagliga och funktionella sammanhang. Pedagogen kan hjälpa 

barnen att upptäcka matematikens värld genom att rikta deras uppmärksamhet mot situationer 

där de ordnar, sorterar, jämför och räknar saker i vardagen (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

2006). 

Pedagogens roll är att uppmuntra barnen att i samspel med andra barn och via lek och 

rutiner lära sig bland annat matematik. Matematik utvecklas och uttrycks genom att man 

pendlar mellan handling och tänkande. Har pedagogen positiv syn på matematik så kommer 

barnen också att ha det. Barnen lär sig mycket av de vuxna i omgivningen för de är en stor del 

av barnens vardag (Solem & Reikerås, 2004). 

Barnen ska utforska, kommunicera, skapa mening, lärande och samspel i riktning mot 

läroplanens mål, anger förskolans läroplan (Skolverket, 2010). Det betonas vidare att 

pedagogen har som syfte att från början ta barnens tidigare erfarenheter och utöka deras 

kunskaper genom att ge dem nya upplevelser som väcker deras nyfikenhet och lust att lära. 

3. 5. 2 Miljöns betydelse för lärande 

I förskolans läroplan betonas hur viktig den pedagogiska miljön är för barnen, att den ska vara 

anpassad till barnens behov och utformas så att den stödjer och underlättar pedagogernas 

arbete. Miljön på förskolan måste vara trygg och locka till lek och aktiviteter som stimulerar 

barnen att utforska sin omvärld (Skolverket, 2005). 

Mötet mellan olika barn och de villkor som förskolan erbjuder i vardagliga situationer 

formar det sociala handlingsrum där barnen får möjligheter att skapa relationer. Barnen 
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kommer till förskolan med olika erfarenheter och de blir på olika sätt beroende av vilka 

miljöer de befinner sig i. Rum och platser ses inte bara som något fysiskt, de bär också på 

föreställningar och maktrelationer. Rummen på förskolan signalerar var barnen är, vad de 

skall göra och hur barnen ska uppfattas. Nordin-Hultman (2009) benämner dem för 

pedagogiska rum. De pedagogiska rummen visar vilka material de är utrustade med för att ge 

barnen möjligheter till lärande. I förskolan är den pedagogiska verksamheten planerad och 

reglerad i tid och rum. Detta innebär att det finns ett mönster för hur rummen är disponerade 

och vilka aktiviteter som är planerade där, som till exempel matrum. Likadant finns mönster 

för hur tiden är planerad för aktiviteter och rutiner. Rums- och tidsregleringar strukturerar och 

bestämmer var barnen skall vara vid bestämda tidspunkter och vilka material de får använda 

(Nordin-Hultman, 2009). Det pedagogiska materialet ger barnen möjligheter att ställa sig i 

lärorik relation till omgivningen. I förskolan synliggörs rummets vertikala höjddimension där 

materialet är placerad i de högre och i de lägre hyllorna (Nordin-Hultman, 2009). 

På en dag i förskolan förflyttar sig barnen mellan olika rum och de befinner sig i ett 

moment i varje rum vid bestämda tidspunkter. I barnens vardag finns många planerade rum 

och övergångssituationer, de utgörs av en rad dagliga rutiner så som lunch, vila, att klä på och 

av sig (Nordin -Hultman, 2009). 

3. 6 MATEMATIK OCH SPRÅK 

Språk och lärande utvecklas tillsammans och genom att göra matematiska begrepp till en del 

av sina erfarenheter utvecklar barnen matematiken som språk. Pedagogen skall ge barnen 

tillgång till att bilda begrepp, som innebär att benämna och assimilera något i sitt medvetande 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

Tal och skriftspråket är viktiga aspekter av kommunikation, som förmedlar budskap till 

andra och sig själv. Man gör sig förstådd och försöker förstå andra. Talspråket (örats språk) är 

bundet till här och nu medan skriftspråket (ögats språk) gör det möjligt att gå tillbaka till de 

skrivna tankarna och dela dem med andra (Sterner, 2008). För att både talspråk och 

skriftspråk ska kunna användas behövs minnet och då behöver barn konkreta händelser att 

hänga upp minnet på för att därifrån hämta sin egen kunskap och erfarenhet (Sterner, 2008 ). 

I förskolan möter barnen olika matematiska begrepp och därför måste matematiken bli ett 

språk som ska hjälpa barnen att förstå sin omvärld. ”Språk av första ordningen” är ett språk 

som man äger, ett språk man uttrycker sig igenom och talar spontant. Det är viktigt att 

pedagogerna talar matematik med barnen från tidig ålder för matematik betraktas som ett nytt 

språk som tar tid att förstå. ”Språk av andra ordningen” är uttryck eller språk som är 

främmande, som inte är naturligt att tänka och uttrycka sig igenom, enligt Höines (2000) 

uppdelning. Det ser olika ut beroende på var i utveckling man befinner sig. Små barn 

använder ljud och hela sin kropp när de visar något. Pedagogerna sätter ord på det som barnen 

har visat, de översätter barns matematik till korrekta/abstrakta termer för att hjälpa dem att 

knyta ihop och se sambandet när de kommer till skolan. Alla har olika språk att uttrycka sig 

på och det ska pedagogerna försöka förstå, hävdar Solem och Reikerås (2004). 

Om pedagogerna kan få barnen till att knyta an till liknande händelser eller erfarenheter, att 

gå utanför den här- och nu situationen och skapa sammanhang och mening och att se samband 

i olika situationer så kanske barnet går vidare till språk av första ordningen. Det är viktigt att 

pedagoger använder korrekt språk med barnen både i ord och i begrepp. Detta gör att 

förskolans verksamhet alltid ska anpassas efter barnen och ge dem de rätta möjligheterna att 

utvecklas. Verksamheten ska vara lättbegriplig men också rolig och inspirerande (Sterner, 

2008). 
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4. METOD 
I det här avsnittet kommer jag att ge en beskrivning av hur jag har gått tillväga för att göra 

min undersökning. Jag beskriver hur jag har gjort mitt urval, vilka undersökningsmetoder jag 

har använt mig av och hur jag har bearbetat det material som jag har samlat in. Jag kommer 

även att föra en diskussion om etiska frågor och arbetets reliabilitet och validitet 

4. 1 URVAL 

I undersökningen har jag valt att vända mig till pedagogerna som arbetar inom förskolans 

verksamhet med barn i åldrarna 1 –5 år och undersöka hur pedagogerna gör för att synliggöra 

matematiken för barnen i av- och påklädningssituationer. Jag gjorde observationer i tamburen 

två gånger om dagen för varje barngrupp under en veckans period. I observationerna ingår 3 

barngrupper där barnen är delade efter gruppsålder: 1-2 år (små barn), 3-4 år (större barn) och 

4-5 år (stora barn). Tiden för observationerna varierade, med små barn tog det ca 7 till 10 

minuter, medan med de större och stora barnen mellan 3 till 5 minuter per observation. 

Jag valde att göra ett bekvämlighetsurval för studien. Det betyder att jag gjorde min 

undersökning på en förskola och med pedagoger som har samma arbetsplats som jag. Bryman 

(2002) skriver att bekvämlighetsurval innebär att deltagarna för studien är de som finns 

tillgängliga för forskaren. Eftersom jag använder mig av en ” tillgänglig grupp” som Patel och 

Davidson (2003) beskriver den kategorin, är jag medveten om att resultaten i min studie inte 

gäller för andra grupper på andra förskolor än de jag undersökt. 

De tre personer jag valde att intervjua i min undersökning är både utbildade och outbildade 

kvinnliga pedagoger mellan 25 och 51 år gamla, med både många och få års erfarenhet av 

arbete med förskolebarn. Jag valde just de tre pedagogerna på grund av att de var fast 

anställda och tillgängliga varje dag. Undersökningen gjordes under vårterminen då var 

fortfarande snö.  

4. 2 DATAINSAMLINGSMETODER 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie. En kvalitativ forskning lägger vikt vid ord, 

generaliserar teorier och har en tolkande synsätt där allt sker i ett socialt samspel och i ständig 

utveckling och förändring (Bryman, 2002). Vid undersökningar är det viktigt att välja den 

metod som belyser problemområdet på bästa sätt. Flera metoder kan kombineras i en och 

samma undersökning om så önskas. 

En första metod som jag har använt är ostrukturerade observationer kombinerade med ett 

observationsprotokoll av pedagogernas och barnens beteende i tamburen under en veckas 

period. En ”ostrukturerad observation” är en observation som pågår under en bestämd period 

där observatören försöker registrera allt i ett observationsprotokoll (se bilaga 2) genom att 

skriva ner nyckelord eftersom man inte använder något observationsschema, enligt Patel och 

Davidson (2003). I mina observationer gick jag in i gruppen som känd deltagande observatör 

vilket betyder att jag tog aktiv del i de situationer som skulle observeras och gick in som 

medlem i den gruppen, som Patel och Davidson (2003) beskriver. 

Den andra metoden jag använde mig av var att intervjua 3 pedagoger, en från varje 

barngrupp. Jag gjorde kvalitativa intervjuer (se bilaga 3) för att upptäcka och identifiera 

pedagogernas uppfattning om matematiken. Kvalitativa intervjuer består av frågor som ger 

utrymme för intervjupersonerna att svara med egna ord, hävdar Patel och Davidson (2003). 

Intervjuerna innehåller frågor med en öppen karaktär och stöds med följdfrågor som är 

kopplade till mina observationer. 
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4. 2. 1 Observationer 

Observation är en vetenskaplig teknik som är systematiskt planerat och används för att samla 

systematisk information, enligt Patel och Davidson (2003). Vidare betonar de att ”med 

observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang” 

(Patel & Davidson, 2003: 88). Vid observationer iakttas något med sinnena för att få en 

uppfattning av vad som händer i omgivningen. Med hjälp av anteckningar kan man tolka och 

analysera det som skett. I pedagogisk verksamhet är det ofta pedagoger som observerar 

barnen för att få en bild över deras utveckling eller beteende. Utifrån observationer kan 

pedagogerna reflektera över varje barns och barngruppens behov för att få ett perspektiv på 

hur de kan arbeta vidare i verksamheten (Løkken & Søbstad, 1995). 

Jag använde observationsmetoden som huvudinstrument i samband med min undersökning 

med pedagoger och små barn som saknar förmåga till verbal kommunikation.  De kvalitativa 

observationerna blev grunden för vidare studier med intervjutekniken för att samla 

information. Kvalitativa observationer innebär att fokusera på vissa detaljer då man iakttar det 

som är väsentligt för observationen. Ur ett pedagogiskt perspektiv lägger dessa metoder vikt 

vid hur människor samspelar med varandra. 

Ostrukturerade observationer genomförs för att inhämta så mycket information som 

möjligt kring matematiken i tamburen. Jag bestämde mig för att använda observationerna i 

utforskande syfte. 

Jag gjorde observationer enligt metoden ”kritiska händelser” som Johansson och Svedner 

(2010) benämner dem. Detta betyder att utifrån mina frågeställningar och tidigare forskningar 

definierade jag en del matematiska begrepp som jag förväntade att pedagogerna skulle 

använda i tambursituationer och sedan använda löpande observationer för att registrera de 

begreppen. 

I mina observationer använde jag observationsprotokollen som är en vanlig form av 

observation i förskolan, enligt Lökken och Söbstad (1995). Jag som observatör noterade 

kontinuerligt vad som hände under de korta observationsperioderna på ett A4 linjerat papper. 

Där längst upp hade antecknat tidpunkten på dagen, platsen, pedagogernas namn och 

barngruppens ålder. Protokollet innehåller matematiska begrepp som jag förväntade mig att 

pedagogerna skulle använda i tambursituationerna. De matematiska begreppen delades i olika 

kategorier: rumsuppfattning, jämförelseord, tidsord, parbildning. 

Vid observationerna använde jag videoinspelning som hjälpmedel för det var svårt att 

hinna skriva ner i ett protokoll allt som hände i tamburen. Jag ställde kameran på ett stativ och 

lät den gå under tiden jag deltog i situationen. Videokameran fångade ljud, bild och alla 

detaljer som gav mig möjligheter att titta flera gånger för att upptäcka hur pedagogerna 

använde matematiken i den valda vardagssituationen. 

4. 2. 2 Intervjuer 

Intervjuer av respondenter kan genomföras antingen som strukturerade, halvstrukturerade 

eller som ett ostrukturerat samtal, enligt Kvale (1997). Han hävdar vidare att samtliga 

metoder har sina för- respektive nackdelar. En helt ostrukturerad intervju kan ge fördelen att 

verkligen fånga respondentens tankar om en specifik fråga. Samtidigt kan det skapa 

svårigheter för mig som intervjuare att veta vart samtalet kommer att bära iväg. Motsatsen till 

den ostrukturerade intervjun är strukturerad intervju som är standardiserad och minimerar 

respondentens frihet. Intervjuaren är låst vid den gjorda frågeställningen. En av nackdelarna 

med detta är att det kan vara lätt för en orutinerad intervjuställare att inte uppmärksammar vad 

respondenten vill berätta. Kvale (1997) nämner att en intervju varken skall vara låst vid 

standardiserade frågor eller totalt ostrukturerad. Intervjun skall snarare fokusera kring ett visst 

tema och av resonemangen ovan valde jag använda mig av en halvstrukturerad intervju. 
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Løkken och Søbstad (1995) skriver att vid intervjuer använder sig intervjuaren ofta av en 

bandspelare för att lättare kunna följa med i samtalet och enklare kunna bearbeta intervjun 

senare. Vid en intervju får man ta del av människors tankar kring ett ämne, som lätt kan 

missuppfattas vid en observation. För att intervjun ska bli så bra som möjligt är det viktigt att 

ha förståelse för den intervjuades åsikter, men det är också viktigt att själv ta ställning till 

frågorna som rör ämnet. 

Jag använde den kvalitativa intervjun som metod, för detta kan ge mig kunskap som jag 

kan använda direkt i mitt arbete, som Johansson och Svedner (2010) beskriver. Den 

information jag sökte fick jag fram genom kvalitativa intervjuer tillsammans med kvalitativa 

observationer. I en kvalitativ intervju bestämmer man frågeområden och frågorna varierar 

beroende på hur den intervjuade svarar. 

4. 3 GENOMFÖRANDE 

Inför observationer samlade jag in teoretisk och empirisk kunskap om vilka personer jag 

skulle observera, i vilka situationer och under vilken tidsperiod samt vilken information som 

var viktig att registrera. 

4. 3. 1 Observationer 

Jag har observerat åtta pedagoger och tre barngrupper i tamburen under av- och på 

klädningssituationer under en veckas tid. En barngrupp innehöll åtta till tio barn. 

Observationerna skedde två gånger per dag, en gång efter fruktstunden på förmiddagen när 

alla barn skulle gå ut, samt en gång på eftermiddagen efter att de små hade sovit. Pedagogerna 

turades om, de var inte med vid alla observationer på grund av deras schemalagda arbetstid. 

Varje barngrupp och deras pedagoger blev observerade var för sig i ca 10 minuter per tillfälle 

när de var på väg ut eller in på förskolan. En fördel i mina observationer var att barngrupperna 

inte vistades samtidigt i tamburen. Till exempel, i 1-2 årsgruppen var alltid en eller två 

pedagoger tillsammans med bara 2- 3 barn åt gången. 

Som känd deltagande observatör har jag tagit aktiv del i av- och påklädningssituationer och 

gick in som medlem i gruppen. Jag följde pedagogerna och barnen under av- och 

påklädningen för att få en inblick i vad pedagogerna använde för matematik och hur de 

synliggjorde det för barnen. På samma sätt observerade jag också vad barnen gjorde under 

samma tid. 

Jag har försäkrat mig om att alla pedagoger som skulle observeras var villiga att acceptera 

min närvaro. Min närvaro kunde störa pedagogernas och barnens naturliga beteende och detta 

kunde vara en nackdel för min undersökning. Jag informerade pedagogerna om mina 

planerade observationer och vad jag skulle komma att fokusera på. På samma sätt 

informerade jag barnens föräldrar och frågade dem om tillstånd att videoinspela observationer 

i av- och påklädningssituationer under en bestämd period. Inför varje observation ställde jag 

videokamera på ett stativ i ett hörn för att fånga in alla händelser i tamburen och lät den gå 

oavbruten under de planerade observationerna. 

Parallellt med detta använde jag mig av ett observationsprotokoll. Vid varje tillfälle och 

varje åldersgrupp kompletterade jag ett nytt observationsprotokoll. Jag kryssade i de 

matematiska begrepp som pedagogerna använde i tambursituationerna under observationen 

och skrev till nya som kom till användning. Samtidigt antecknade jag vad pedagogerna och 

barnen gjorde när de använde begreppen. 

4. 3. 2 Intervjuer 

Efter observationerna genomfördes intervjuer med tre av åtta pedagoger, en i taget. Vi bokade 

tid i förväg och genomförde intervjuerna i ett litet rum där vi kunde sitta ostörda. För att 

personen som blev intervjuad skulle känna sig bekväm med intervjun sammanfattade jag kort 
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frågorna innan och frågade om tillstånd att spela in vårt samtal. När personen kände sig 

förberedd startade jag inspelningen och ställde frågorna i en bestämd följd. Jag försökte 

formulera och anpassa frågorna på så sätt att intervjupersonen skulle känna förtroende och 

berätta ärligt om sina egna erfarenheter kring ämnet. Mina intervjuer utgick från fyra 

förberedda huvudfrågor som kompletterades med andra frågor i efterhand. Jag var lyhörd och 

ställde konkreta, icke- ledande frågor och uppföljningsfrågor som: ”-Hur tänkte du i den 

situationen?”, ” Kan du berätta?”, ”Hur ofta använder du begreppen?”, ”Ge exempel”. 

I intervjuerna använde jag pauser för att förstå vad som sägs, samt speglingstekniken som 

innebär att under samtalen sammanfattade jag vad de intervjuade hade sagt och förde 

anteckningar. Samtidigt använde jag diktafonen för att spela in rösterna. 

4. 4 DATABEHANDLINGSMETODER 

Alla data samlades ihop efter mina observationer. Observationsprotokollen lästes igenom och 

sorterades sedan utifrån varje åldersgrupp i observationsunderlaget för att ge en fullständig 

bild av observationerna. Efter de första observationerna började jag granska 

observationsprotokollen för att se om jag var på rätt spår och om det kommer att bli något 

resultat till slut. Man bör stanna upp och fundera efter varje observationstillfälle hur det har 

gått till och hur man ska gå vidare, anser Patel och Davidson (2003). 

Jag granskade videoinspelningarna från alla observationer i tamburen och antecknade vad 

pedagogerna och barnen använde för matematiskt språk och hur de förhöll sig när de mötte 

matematiken i av- och påklädningssituationer.  I slutet läste jag igenom hela textmaterialet 

flera gånger. Jag samlade och kategoriserade alla matematiska begrepp som pedagogerna 

använde i varje åldersgrupp i olika kategorier: rumsuppfattning: lägesord, jämförelseord, 

tidsord, parbegrepp. Sedan sammanfattades hur de samspelade med barnen genom ord, 

betoningar och gester i av- och påklädningssituationerna. 

Intervjuerna lyssnandes av och transkriberades ordagrant. Genom att skriva ner det som 

sades och genom mina anteckningar fick jag fram viktig information till mina huvudfrågor. 

Intervjuer och observationer sammanställdes för att kunna besvara mina frågeställningar och 

jag delade också upp materialet i tre grupper beroende på barnens ålder. 

4. 5 ETISKA ÖVERVÄGANDE 

Att ha ett gott individskydd är grundläggande för all forskning och detta tillgodosåg jag 

genom att stödja mig på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2008). Vetenskapsrådet 

betonar vikten att forskaren informerar de berörda om forskningens syfte. Det kallas 

”informationskravet” vilket jag använde när jag kontaktade pedagogerna och föräldrarna. Jag 

var noga med att informera dem om syftet med min studie. De fick veta hur observationerna, 

intervjuerna och det efterföljande arbetet skulle gå till. Jag informerade de utvalda 

pedagogerna vad intervjuerna skulle handla om och gav dem möjlighet att tänka efter om de 

vill delta i detta. 

Vid alla typer av observationer som jag använde i min undersökning frågade jag efter 

föräldrarnas godkännande i en samtyckesblankett (bilaga 1). Eftersom intervjuerna skulle 

spelas in, frågade jag de intervjuade om tillstånd. Här använde jag mig av ”samtyckeskravet” 

som beskriver att deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma om de vill medverka 

i studien eller inte (Vetenskapsrådet, 2008). 

För att uppfylla ”konfidentialitetskravet” försäkrade jag varje deltagare att uppgifterna 

skulle behandlas konfidentiellt och ingen skulle pekas ut. Samtidigt försäkrade jag att när jag 

skulle presentera resultaten skulle ingen kunna identifiera vem som har sagt vad (Johansson & 

Svedner, 2010). Med det i baktanke använde jag begreppet ”pedagog” för både förskollärare 

och barnskötare. Jag lämnar inte ut information om förskolans namn och i vilken kommun 

den ligger. Deltagarna försäkrades om att allt material används enbart i forskningssyfte och 
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när arbetet blir färdigt skall alla inspelningar från observationer och intervjuer samt 

observationsprotokollen komma att förstöras. Denna försäkran uppfyller ”nyttjandekravet” 

(Vetenskapsrådet, 2008). 

4. 6 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Syftet var att ta reda på vilken matematik som uppstår i en av- och påklädningssituation på 

förskolan. Jag har använt mig av observationer och intervjuer för att få ett bra mätinstrument. 

”Reliabilitet” betyder noggrannhet vid mätning, enligt Johansson och Svedner (2010). I 

mina intervjuer använde jag öppna frågor som kunde ge många olika svar vilket skulle kunna 

försvåra resultatet och sammanställningen. För att få en högre reliabilitet videofilmade jag 

mina observationer för att sedan kunna studera resultatet. 

Enligt Patel och Davidsson (2003) betyder ”validitet” att resultatet av en undersökning 

visar en sann bild av det som undersöktes och om det man ville undersöka täcker hela 

området så att innehållet kommer med. Detta kan stärkas med bra teoriunderlag, bra 

instrument och noggrannhet i mätning. För att få en tydlig bild av om och hur pedagogerna 

använde matematiken i tamburen genomförde jag observationerna. Jag har gått igenom vad 

det var som skulle observeras och vid vilka tillfällen under dagen. Jag använde mig av 

observationsprotokoll för att lättare kunna sortera matematiska begrepp som pedagogerna 

använde i tamburen i de tre åldersgrupper. 

Genom att använda observationer i undersökningen fick jag fram konkret information om 

hur pedagogerna använder matematiken i tamburen på ett tillförlitligt sätt. Detta gav 

undersökningen en god reliabilitet. Observationsprotokollen utformades så att jag skulle 

kunna täcka in olika aspekter från frågeställningar (Patel & Davidsson, 2003). 
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5. RESULTAT 

5. 1MATEMATIK I AV- OCH PÅKLÄDNINGSSITUATIONER 

Utifrån alla observationer och intervjuer visade det sig att matematik finns i av- och 

påklädningssituationer. Observationerna visade att pedagogerna använde sig av det material 

som fanns i tamburen och som barnen var bekanta med: hyllor, bänkar, lådor och deras 

kläder. Gemensamt för alla 3 förskoleavdelningarna är att det finns tillgång till ett stort rum 

som används för av- och påklädningssituationer. I tamburen fanns lika många lådor, bilder på 

barn och namnskyltar som det fanns barn på förskolan. Varje barn hade en egen plats som de 

kunde hänga sina kläder på. 

5. 1. 1 Matematiska begrepp 

I tamburen hade barnen möjlighet att lära sig nya ord och begrepp i det vardagliga samtalet 

och skaffa sig många nya erfarenheter av olika matematiska moment. Barnen sorterade och 

parade ihop kläder som var lika, de delade strumpor efter färg och räknade dem. 

Barnen fick möta begrepp som störst och minst, tung och lätt, bred och smal i vardagliga 

av- och påklädningssituationer med pedagogens hjälp. Pedagogerna belyste dessa 

matematiska situationer genom att använda samma ord med ett förtydligande i kroppsspråk 

eller i ord efteråt. Detta på grund av att barn brukar tolka inte bara det pedagogen säger utan 

också kroppsspråket och röstens tonläge. 

5. 1. 2 Rumsuppfattning 

Barnen var nyfikna och upptäckte rummet med hela kroppen. I tamburen tränade barnen på att 

hitta saker, de försökte nå till sina kläder genom att röra sig i rummet. Barnen uttryckte sig 

mer genom handling än i ord men pedagogerna kunde uppfatta lite av barnens rumsförståelse. 

Barnen såg sina kläder som låg på golvet långt ifrån dem och de rörde sig mot dem för att klä 

sig och gå ut. Barnen kröp under hyllorna, klättrade upp, kände med fingrarna och tog på 

föremålen. De hämtade fram skor under skoställen, jackor och byxor som hängde under 

hyllorna, mössor i lådorna och vantar som låg uppe på hyllorna. 

När barnen kom ut i tamburen gick de till sina platser. De stora barnen kände igen sina 

hyllor med kläder medan de små fick hjälp av pedagogen att hitta rätt. Följande situation 

uppstod: Fyra barn stod i hallen innanför dörren, de skulle gå ut på gården. De ställde sig i kö, 

en efter en för att gå ut. De pratade med varandra om de tog skorna på rätt fot. Pedagogen gav 

instruktioner och använde sig av begrepp som benämner vilken plats och läge barnen skulle ta 

ställning till: ”du ska sitta ner när du tar på skorna”, ”din mössa ligger högst upp på hyllan, ta 

ner den.” 

I vardagen fanns många situationer där barnen mätte t.ex. sina byxor som var för korta 

eller tröjan som var för stor. Barnen mätte och jämförde varandra: ” Vem är störst?”. Ett barn 

pratade med en kompis och sa att han var störst och då menade han längden. Han visade det 

genom att de ställde sig bredvid varandra. En annan pojke visade för någon i sin grupp att han 

var större än sin kompis och visade det med styrka. Han visade detta genom att lyfta upp det 

andra barnet. 

Pedagogerna tillsammans med barnen använde ord som stor och liten, mycket och litet, 

lång och kort i förhållande till vem och vad. ”Du är en så stor kille” sa en pedagog till en 

pojke för att uppmuntra honom att ta av sig själv sina utekläder. ”De kortaste byxorna som 

hänger på kroken är dina, hämta dem”, uppmanade pedagogen en liten pojke på två år och 

fortsatte ”Idag har vi mycket snö ute, då kan inte de minsta barnen gå ut”. 

I tamburen pratade pedagogerna och barnen mycket om vad de hade gjort igår och vad de 

skulle göra till helgen, om när de skulle gå hem och vad klockan skulle bli då, osv. Barnen 
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fick ofta som svar att de kunde gå ut och leka snart eller om en stund när de frågade 

pedagogerna. De stora barnen brukar veta att dagen på förskolan innebär en rad händelser som 

följer en viss rutin. Barnen har lärt sig att de äter frukost på morgonen, sen leker de ute eller 

inne tills det kommer mat igen (middag). De sover efter maten och sen är det eftermiddag. 

När de går och lägger sig hemma då är det kväll. 

En dag försökte de större barnen komma iväg tidigt på morgonen för att ta en promenad till 

skogen och vara tillbaka i tid till middagen. En flicka körde ut sin dockvagn i tamburen och 

ville fortsätta leka. En pedagog kom till henne och sa att hon fick göra det ”sen, när vi 

kommer tillbaka, för vi har ont om tid”, ” dockan kan vänta här för det tar inte lång tid tills vi 

är tillbaka.” 

5. 1. 3 Taluppfattning och parbildning 

Pedagogerna räknade vantar och strumpor tillsammans med barnen när de klädde på sig. De 

använde räkningen för att lösa problem: ”Hur många fötter har du? Och hur många skor 

behöver du då?”. 

Ett barn skulle hämta västar till alla barnen som skulle gå ut. Han räknade en väst och 

förflyttade sig till ett barn, han fortsatte på samma sätt tills alla barn hade fått västar. 

I tamburen använde barnen mycket begreppen först och sist när de ska ställa sig i kö: ” Nu 

är det min tur, jag är först”, sa en 3 årig pojke som sprang och ställde sig framför dörren. När 

de små barnen fick hjälp med att lära klä på sig sa pedagogerna: ”Vi tar först strumporna och 

sen skorna”. 

Barnen tränar på att räkna genom att få uppmaningar från pedagoger: ”Hur många kläder 

ska du ta på dig”? ”5”, sa en flicka på 5 år och började räkna sina byxor, jacka, stövlar, vantar 

och mössa. 

Barnen och pedagogerna använde ofta begrepp som många, flera, mest när de 

kommunicerade med varandra i tamburen. ”Det är mest pojkar som går ut” sa en flicka på 4 

år. ”Jag har väntat på snön i flera dagar” berättade en 3 års pojke. 

Det hände ibland att de små barnen kom ut i tamburen samtidigt med de större barnen. Det 

fanns några som hade syskon i olika grupper. Då fördes diskussioner om ” min lillasyster”, ” 

min storebror”. Här kommer ett exempel där en av pedagogerna utnyttjade tillfället för att 

träna matematiken. 

 Pojken: - ”Nu kommer min syster!” 

 Pedagogen: - ”Hur gammal är hon?”,” Är hon större än dig? 

 Pojken skrattar: - ”Nej, det är jag som är större. Hon är min lillasyster!!” 

 Pedagogen: ”Hur gammal är du då?” 

 Pojken: - ” Så här” och visar upp fyra fingrar. 

 Pedagogen: - ”Hur många är det då? Kan du räkna fingrarna? 

 Pojken räknar tyst och snabb och skriker väldigt nöjd: ”Fyra” 

En flicka som var nästan 3 år räknade hur många skor det var på skoställen i hallen. Hon 

räknade: ”ett, två, tre, fyra”. Hur många skor är det? frågade pedagogen. ”Det är ett, två, tre, 

fyra”, svarade flickan. 

Vid ett tillfälle räknade barnen hur många barn det var som skulle gå ut. Vem skulle gå 

först? 

Inför en utevistelse räknade en femåring reflexvästarna: ”ett, två, tre fyra, fem, sex, sju.., 

det är sju västar i korgen”. 

En 3,5 årig pojke ville räkna hur många barn och hur många vuxna som var i tamburen. 

Pojken räknade 1, 2, 3, 4, och fortsatte sen igen med 1, 2, 3, 4 och 1, 2. Pojken hade räknat på 

sitt sätt, han räknade bara till 4. 

En flicka i samma ålder räknade ”1, 2, 3, 5, 8, 6 barn” och pekade i luften under tiden hon 

räknade. 
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Maja tog sina vantar och tittade på dem. Hon tog en vante och kämpade med att sätta den 

på höger hand. Sen tog hon den andra vanten och försökte ta den på vänster hand men 

lyckades inte. Till slut hjälpte pedagogen henne att para ihop höger hand med höger vante och 

vänster hand med vänster vante. Sen räknade de tillsammans fingrarna i vantarna. På samma 

sätt tränade barnen med skorna ”en sko på den foten och en sko på den här foten” sa 

pedagogen när hon hjälpte en liten pojke. Barnen tog på sig ”den ena skon först och den andra 

skon sen”. Fler pedagoger pratade om kläderna när barnen klädde sig: ”två strumpor, ett par 

byxor”. De räknade kroppsdelarna som barnen hade två av. 

5. 1. 4 Sortering och klassificering 

I av- och påklädningssituationer erbjöd förskolan rika tillfällen till sortering och 

klassificering. I tamburen sorterade barnen sina skor och kläder, de pratade om vilka saker 

som hörde ihop med varandra. Följande situation uppstod: Över natten hade första snön fallit 

ner på gården och barnen befann sig i tamburen för att gå ut och leka. För att kunna klä sig 

lämpligt för vädret tog barnen fram sina fodrade stövlar istället för gummistövlarna, 

overallen, tjocka vantarna och mössor: ”Nu måste jag ta mina tjocka kläder sa min mamma 

om jag ska gå ut.” sa en flicka fundersamt och såg sig omkring efter dem. 

Barnen och pedagoger använde tamburen som ett rum för alla barnens kläder. Där fanns 

särskilda klädfack och hyllor för varje barn. De upplevde att olika objekt kunde ha 

gemensamma egenskaper: alla sorters skor och stövlar ställs nere på hyllan, vantarna och 

mössorna lades i en låda, ytterkläderna hängde de på en krok. Ibland fick barnen tillsägelser 

att lägga mössorna i lådan på den andra hyllan eller ställa stövlarna på den första hyllan. 

5. 1. 5 Problemlösning 

Det var inte alltid en pedagog närvarande i tamburen för att hjälpa till eller övervaka de stora 

barnen. I de situationerna samarbetade barnen, de hjälpte varandra om det inträffade något 

problem: ”Jag når inte upp” sa en flicka när hon skulle ta ner sin mössa, ”Jag är inte så lång”. 

Då kom en pojke som var i närheten, klättrade upp på den nedersta hyllan och tog ner mössan. 

Barnen hjälpte också varandra i de situationer där pedagogen var upptagen med ett annat 

barn: ”Nu tar vi på oss först mössa, jackan och skorna”- sa en flicka till en annan som inte 

visste hur hon skulle göra. 

I en annan situation var en pedagog ute i tamburen med fem barn. Hon gav dem 

instruktioner om vilka kläder de skulle ta på sig och var närvarande tills alla hade gått ut. Hon 

förde en dialog med barnen om vädret och gav dem ytterligare förklaringar om vikten av att 

klä sig efter vädret. ”Nu på förmiddagen är det kallare, gräset är vått och då ska vi ha 

gummistövlar, tjocka byxor, en tröja och en tjock jacka”. 

Ett litet barn klädde sig själv; han tog på sig overallen fast på fel håll. Då gick pedagogen 

dit och rättade till kläderna, visade hur man skulle ta den på sig, så kanske han kan själv nästa 

gång. Vissa barn gav inte upp, de fortsatte tills de hittade rätt lösning. 

5. 2 PEDAGOGERNAS SÄTT ATT LYFTA MATEMATIKEN 

5. 2. 1 Pedagogernas syn och arbetssätt med matematik i tamburen 

Intervjuerna visade att alla pedagoger som deltog i undersökningen tyckte att det är viktigt att 

arbeta med matematik i förskolan redan från tidiga åldrar. Detta på grund av att i förskolan 

kan barnen på rätt sätt lägga en bra grund för matematiken. Pedagogernas erfarenheter kring 

matematik påverkade arbetssättet med matematik för förskolebarn både positivt och negativt. 

Pedagogerna som hade negativa erfarenheter av matematik från det de gick i skolan valde bort 

eller undvek att arbeta med matematiska aktiviteter. De involverade sig istället i t.ex. 

skapande aktiviteter, musik, rim och ramsor. Den pedagog som hade positiva personliga 
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erfarenheter av matematik från skolåldern påverkades också positivt i sitt sätt att arbeta med 

matematik i förskolan. Hon tyckte om att arbeta med matematik för det är roligt och givande, 

ansåg hon. 

I observationerna framkom hur matematiken används i förskolans verksamhet - så som 

pedagogerna hade beskrivit i intervjuerna. Några pedagoger var medvetna om att de använde 

matematik i vardagen medan andra tyckte att de använde matematik bara i organiserade 

aktiviteter. En del pedagoger fann att matematiken kommer naturlig i vardagssituationer så 

som vid på- och avklädning. I de situationerna fångade pedagogerna matematiken utan att 

planera något speciellt då det är barnen själva som ska upptäcka den. 

Pedagogerna gav ibland barnen olika uppdrag, som att hämta ett visst antal kläder. De bad 

barnen att delta i påklädningsprocessen och beskrev vad och hur barnen skulle göra: ”Jag vill 

att du hämtar dina strumpor som ligger i lådan”, ” stoppa in den ena foten och fortsätt med 

den andra”, ” gå nu och hämta dina skor som står på hyllan”. En del pedagoger stimulerade 

barnen att beskriva vad de gjorde: ”-Var hittade du vantarna?” ”De låg på hyllan”, svarade en 

flicka. Barnen fick ofta frågan ”-Vem vill sortera västarna efter färg i två korgar?”. Några 

pedagoger menade att de arbetar nästan varje dag både medvetet och omedvetet med att 

barnen ska träna matematik. Observationerna visade att många gånger satte en del pedagoger 

inte ord på det de gjorde, de nämnde inte för barnen att de använt matematik. 

Alla pedagoger hjälpte de små barnen med av- och på klädningen och de flesta av dem 

pratade med barnen, beskrev hur påklädningen skulle gå till: ”Kom så hämtar vi dina kläder, 

vi ska gå ut”. Pedagogen la byxorna och tröjan i rätt ordning på golvet, ställde skorna framför 

rätt fot samtidigt som hon berättade vad hon gjorde för barnet. Efter utevistelsen var det 

avklädningen och då förklarade pedagogen för barnet varje steg hon gjorde och upprepade 

begrepp flera gånger: ”Vi tar av skorna först och ställer dem på hyllan, sen tar vi av jackan 

och byxorna och vi hänger dem på kroken”. 

Ibland hjälpte pedagogerna de stora barnen att reflektera över och räkna efter hur många 

plagg de skulle ha på sig innan de kom ut: ”Hur många kläder ska du ha på dig?” De lät 

barnen reflektera och fundera över sina idéer. 

Pedagogerna använde språket i av- och påklädningssituationer för att uppmuntra barnen att 

klara av- och påklädningsprocessen själva. De gav barnen klara instruktioner och förklaringar 

genom att använda olika begrepp: ”-Nu går alla treåringar ner och tar på sig sina tjocka 

kläder”, ”sen ställer ni er på ett led, två och två, efter varandra utanför dörren”. De flesta 

barnen följde instruktionerna och lyckades klara uppgiften. Barnen själva använde olika 

begrepp då de frågade pedagogen efter hjälp: ”-Min mössa ligger i lådan längst upp, kan du ta 

ner den?”. 

Pedagogerna använde inte så många begrepp i dialogen med de stora barnen som var på 

väg in eller ut i tamburen. Barnen fick snabba och klara instruktioner om vad de skulle göra 

men inte hur de skulle gå till väga: ”-De som vill gå ut och leka på gården ska gå på toaletten 

först och sen ta på sig kläderna och gå ut.” 

Med de mindre barnen använde pedagogerna olika ord för att förtydliga om de inte förstod 

vad ordet betydde. De använde gester för att förstärka att något är större och störst. 

5. 2. 2 Pedagogernas språk 

I de flesta situationer hjälpte pedagogerna alla de små barnen med avklädningen samtidigt 

som de beskrev sina handlingar. Pedagogerna kommunicerade med barnen och gav dem 

tillgång till olika begrepp genom det talade språket. De använde ord som barnen förstod och 

kopplade begreppen till det som var relevant för barnen: ”Lägg vantarna i lådan!” Detta 

visade sig i följande exempel. 

På förmiddagen kom två barn ut i tamburen tillsammans med en pedagog. Hon samlade 

ihop en pojkens kläder och satte sig på golvet för att hjälpa honom med påklädningen: ”-Vi 
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ska ta på oss våra kläder, de hänger på kroken där”. Hon använde begreppet som beskriver 

vad de gör tillsammans: ”Nu stoppar vi in en arm där och den andra där”. Pedagogen bad 

barnet att hämta sina skor: ”-Har du ett par skor någonstans? Vilka är dina?”, ”Du har ett par 

bruna skor. Hämta dem!-” och fortsatte med förklaringar: ”Vi tar ner foten och stoppar in den 

i en sko”. 

Vid ett annat tillfälle bad pedagogen barnen att hämta sina vantar och barnen plockade 

fram dem från mängden. 

När barnen kom in från gården hjälpte pedagogen dem att hänga tillbaks sina kläder på 

plats. Ett barn hade ett problem, hon nådde inte till skostället men hon kunde inte förklara det. 

I detta fall var pedagogen uppmärksam och samtidigt som hon hjälpte henne med kläderna 

beskrev hon med ord och gester det hon gjorde: ”-Når du inte upp till hyllan, är den för högt 

för dig?”. Barnet sa ingenting men nickade till pedagogen. ”Då ska jag hjälpa dig att ställa 

upp dina skor på hyllan, där.” 

Till en vuxen pratade pedagogerna inte på samma sätt som de pratade med barnen. De 

använde mer avancerade begrepp när de pratade med andra vuxna och gav inte djupare 

förklaringar: ”Är du snäll och hämta mina skor när du kommer ut, Karin?”, sa en pedagog till 

sin kollega. 

Vid olika tillfällen under påklädningssituationer pratade pedagogerna med barnen om 

några viktiga tidpunkter på dagen som till exempel lunch kl.11.30 och mellanmål 14.30. De 

tittade på klockan som hängde på väggen i hallen tillsammans med barnen och pratade om hur 

klockan såg ut vid de tiderna, till exempel att den stora visaren pekar på 11 och den lilla på 6. 

De diskuterade vilken tidpunkt på dagen det är när barnen kommer till förskolan, när de går ut 

och när de åker hem: förmiddag, eftermiddag eller kväll. 
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6. ANALYS 

6. 1 MATEMATIK SOM FÖREKOMMER I AV-OCH PÅKLÄDNINGSSITUATIONER 

I vardagen möter barnen de matematiska begreppen på ett informellt sätt. De erfar och 

upplever begreppen i olika situationer för att skapa mening och innebörd som Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) betonar. 

Det är bra att arbeta med ett mindre antal begrepp för att tydligare kunna se resultat och ge 

barnen tid att bearbeta begreppen. Pedagogerna försökte belysa grundläggande matematiska 

begrepp ur olika synvinklar så att barnen tillägnade och använde sig av dessa. 

Påklädningssituationer upprepades flera gånger. Detta gjorde att barnen blev mer fokuserade 

och koncentrerade på vad de gjorde.  Detta stämmer med vad Doverborg och Emanuelsson 

(2006) skriver i sin studie, att om barn ska utveckla en förståelse för matematik, måste 

pedagogen ge barnen möjlighet att möta samma problem vid många tillfällen där problemen 

belyses från olika håll (Doverborg & Emanuelsson, 2006). 

6. 1. 1 Rumsuppfattning 

Pedagogerna hjälpte barnen att uppfatta rumsförståelse genom att jämföra saker och ting i 

förhållande med varandra. Doverborg och Emanuelsson (2008) hävdar att verkliga förebilder i 

omvärlden är en källa till upplevelser och detta stämmer med undersökningen där 

pedagogerna gav barnen möjligheter att arbeta med rumsuppfattning i tamburen. När 

pedagogerna sa: ”- hämta dina skor som står på hyllan” visade hon var skorna befann sig i 

förhållandet till hyllan. Även Solem och Reikerås (2004) beskriver att barnen ska få 

möjligheter att själva kämpa och utforska rummet med sina kroppar. Det var inte alla 

pedagoger som hjälpte barnen med av- och påklädningen. 6 av 8 pedagoger väntade och 

uppmuntrade barnen att leta och orientera sig i tamburen för att hitta sina kläder. 

Persson (2008) skriver att barnen har kommit en god bit på väg i sin rumsuppfattning om 

de förstår att ett föremål kan se olika ut beroende på var i rummet det är placerat, eller från 

vilket håll man ser det. Detta visade barnen prov på då de förstod var i rummet kläderna 

befann sig och kunde hämta dem när de blev tillfrågade. 

Genom att undersöka hur saker är placerade i förhållande till varandra tränar barnen 

centrala begrepp som handlar om orientering, placering, riktning och avstånd, enligt Solem 

och Reikerås (2004). Allt detta fanns med när barnen letade efter platserna för sina egna 

kläder i tamburen och skapade en mental karta över området som de använde för att orientera 

sig i rummet. 

Varje dag använde barnen mätningar i av- och på klädning. I samtal med barnen använde 

pedagogerna jämförelseord som lång- kort, stor- liten, hög- låg, när de pratade om längd. 

Orden används i förhållande till barnens kläder eller i förhållande till någon person. För att 

barnen ska kunna förstå begreppen av dessa ord ska man inte använda dem separat, anser 

Solem och Reikerås (2004). De anser vidare att barnen brukar använda ordet störst som ett 

gemensamt begrepp till ordet längsta, högsta, bredaste och tyngsta och ordet minst som ett 

gemensamt begrepp till ordet lägsta, kortaste, smalaste och lättaste (Solem & Reikerås, 2004). 

Med 1- åringar använde pedagogerna enkla jämförelseord när de pratade om begrepp som 

beskriver storlek och längd för allt är antingen stort eller litet, långt eller kort för dem. 

Pedagogerna och barnen använde jämförelselorden kort- kortast, lång - längst, stor- störst, 

liten - minst, hög- högst, tung - tyngre, som också förekommer i Solem och Reikerås (2004) 

beskrivning. I andra situationer introducerade även begreppen större, mindre. 

Tiden är ett svårt begrepp, anser Solem och Reikerås (2004), för små barn, för de har inte 

hunnit skaffa sig erfarenheter av detta. De kan inte se tiden, höra eller känna på den. Barnen 

förstår inte när pedagogen säger att tiden har gått eller tiden kommer, men de upplever att 
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händelser följer på varandra. Det är svårt för barnen att veta hur länge ska de vänta eller när 

ska någonting hända på grund av att för små barn är nutiden det viktigaste (Solem & 

Reikerås, 2004). Allt detta visades i pedagogernas sätt att strukturera upp dagen med olika 

avbrott och vid ungefär samma tider och när barnen fick möjlighet att lära sig ungefär vad 

tiden på dagen var. 

Visa pedagoger försökte förklara tiden för barnen genom att använda språkliga begrepp 

som ordningsföljd: snart och om en stund, när barnen ville gå ut. Pedagogen förklarade att sen 

blir det när de kommit tillbaka från promenaden. Om det skulle varit ett större barn eller en 

vuxen hade det räckt att säga om två timmar. Ont om tid förklarade hon med att de har 

bråttom och att de måste skynda sig för att inte missa maten. Det är svårt för barnen att förstå 

den relativa tiden, för det varierar, sen kan innebära 5 minuter eller 2 timmar, hävdar Solem 

och Reikerås (2004). 

6. 1. 2 Taluppfattning och parbildning 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) hävdar att barnen måste förstå matematiska 

begrepp som antal, ordningstal, mätetal och talens egenskaper för att kunna utveckla en god 

taluppfattning. Undersökningen visade att barnen har fått möjligheter att utveckla sin 

taluppfattning genom att träna på att jämföra och uppskatta mängder. Till exempel ”Hur 

många kläder ska du ta på dig?”. Barnen räknade hur många det fanns av dem, de räknade 

antal eller kardinaltal. De använde sig ofta av förflyttningsräkning genom att flytta något 

medan de räknade och sa talorden, till exempel ett barn – en väst. I tamburen skaffar sig 

barnen erfarenheter när de flyttar på saker och använder olika pekräkningstekniker, hävdar 

Solem och Reikerås (2004). Ordinaltalet använde barnen ofta när de till exempel tävlade om 

vem som skulle vara först eller sist att gå ut. 

I tamburen mötte barnen talord som beskriver antal och storlek. Det var både pedagogerna 

och barnen som använde talord genom att räkna till exempel vantar, strumpor, västar och 

skor. Observationerna visade att barnen fick chanser att lära sig använda de fem 

räkneprinciperna genom att räkna antal föremål. Barnen löste uppgifterna på olika sätt. Till 

exempel, flickan som räknade ”en, två, tre, fyra skor” kunde ännu inte skilja på räkneord och 

antal utan hon ”namngav tingen”, som Sterner och Johansson (2008) beskriver. Vidare 

förklarar författarna att även om barnet kan räkna till tre så betyder inte det att barnet har 

förstått räkneprincipen. Barnen kunde knyta talord till konkreta föremål men ibland var 

barnen mycket snabbare på att säga flera räkneord än det fanns föremål som skulle räknas. 

Ahlberg (2000) hävdar att barnen har lärt sig räkneprincipen om de uppfattar att det sist 

nämnda räkneordet betecknar det sist uppräknade föremålet och anger det totala antalet. Detta 

visades i situationen när barnet som räknade till sju uppfattade att sju angav hur många västar 

som fanns i korgen. Ahlberg (2000) anser vidare att barnen inte behöver ha en utvecklad 

förståelse för tal även om de kan ange det sist nämnda räkneordet som står för antalet i 

mängden. För att barnen skall ha en förståelse för tal, måste barnen se talet som en helhet och 

uppfatta talets delar. Sju uppfattar barnet som lika många stycken men inte att det finns delar i 

mängden (Ahlberg, 2000). 

Barnen mötte ”ett till ett principen” när de i påklädningen kopplade ihop en fot med en 

stövel. När pedagogen uppmanade barnet att dela ut en väst till varje barn i sin grupp använde 

pojken inte räkneord utan använde sammanparning mellan barn och västar. Detta går i linje 

med ”ett till ett principen” som Sterner och Johansson (2008) beskriver och som innebär att 

ett föremål i en mängd får bilda par med ett och endast ett föremål i en annan mängd. 

6. 1. 3 Sortering och klassificering 

De större barnen brukar veta hur dagen är strukturerad på förskolan, de vet att de har samling 

på morgonen och sen går de ut. Om barnen vet att saker händer på bestämda sätt och i en viss 
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ordningsföljd kan det också bidra till att de blir intresserade av att ordna saker i ordningsföljd, 

anser Solem och Reikerås (2004). Barnen sorterade kläderna efter ett bestämt mönster, alla 

sockar vid en sida och vantarna åt en annan sida. 

Pedagogerna hjälpte barnen lära sig vilka kläder som tillhörde det olika kroppsdelarna, de 

sorterade strumpor och skor. På det sättet både sorterade barnen och parade ihop sina kläder. 

Barnen använde parbildning i en situation så som att dela reflexvästar utan att behöva 

kunna många tal eller räkneord. De kunde dela ut fler västar än de kunde räkna och detta 

stämmer överens med Björklund (2008) som skriver att även om barnen inte kan behärska 

talbegreppen kan de använda parbildning. 

6. 1. 4 Problemlösning 

Solem och Reikerås (2004) anser att barnen har rätt att pröva och hitta egna lösningar på 

problem. Detta visade barnen prov på då de kunde hitta egna lösningar på problemen som 

uppstod i tamburen utan att pedagogerna hela tiden pekade ut dem. Barnen löste problem när 

de kom på hur de skulle ta på sig overallen på bästa sätt. Pedagogen fanns där men gick inte 

in för tidigt för att hjälpa dem. Relationen mellan barnet och uppgiften gör att uppgiften kan 

tolkas som problem. Det som uppfattas som problem för ett barn tolkas inte på samma sätt för 

en vuxen, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2001). 

Av och - påklädningssituationerna visade att barnen redan i den yngre förskoleåldern 

kunde börja lösa matematiska problem under förutsättningen att det var en del av deras 

vardag. Barnen bildade par med sina skor, jämförde dem efter storlek, räknade antal 1,2. 

6. 2 PEDAGOGERNAS SÄTT ATT LYFTA MATEMATIKEN 

Alla de intervjuade pedagogerna kände sig inte bekväma med matematiken från sin skoltid för 

de hade fått ”traggla tabeller och räkna hela tiden”. De hade inte fått chansen att förstå 

matematiken. Därför är deras inställning till matematik sådan att de flesta av de intervjuade 

valde att inte arbeta med matematik i sina barngrupper. 

Pedagogerna framför att de inte har arbetat så mycket aktivt med matematiken och det var 

mest spontan matematik när de räknade hur många barn som var på samlingen eller hur 

många tallrikar som barnen skulle plocka fram i matsalen. 

Gottberg och Rundgren (2006) påstår att när pedagogen frågar hur barnen tänker blir 

barnens strategi tydlig och de får möjlighet att tänka vidare. Detta stämmer överens med en 

situation då en pedagog tittade på hur barnen gjorde när de skulle ta på sig kläderna och 

frågade hur de skulle göra. 

Pedagogerna försökte hjälpa barnen att använda begrepp i olika samband när de ställde 

frågor till barnen om var vissa kläder hittades. Pojken ställde sina skor på hyllan och sedan 

hittade han vantarna också på hyllan. Detta går i linje med det som Sterner (2008) tar upp när 

hon skriver, att om pedagogen anknyter begrepp till tidigare händelser kan det hjälpa barnen 

förstå att de kan använda samma begrepp i olika situationer. 

Solem och Reikerås (2004) anser att det krävs nästan alltid någon slags mätning för barnets 

del för att det ska förstå. De flesta pedagoger använde samma ord oavsett om de pratade med 

barnen eller vuxna, men de måste oftast förtydliga och exemplifiera för att barnen skulle 

förstå. Dessutom behövde pedagogerna ofta ta upp olika jämförelser i olika sammanhang för 

att vidga barnens begrepp. 

De pedagoger som var tydliga och förklarade orden för barnen bekräftade att de är 

matematiskt medvetna. När pedagogen är matematiskt medveten använder hon/han fler ord 

och förklarar begreppen mer än hon/han gör i situationer där det inte finns matematik, enligt 

Solem och Reikerås (2004). 
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6. 2. 1 Pedagogens roll och miljöns betydelse för lärande 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) hävdar att pedagoger tycker oftast att barnen ska 

lära sig kunskaper och färdigheter i förskolan. Därför sätter de inte fokus på barnens sätt att 

uppfatta och uppleva sin omgivning. Hur människor uppfattar och förstår sin omvärld är mer 

viktigt än kunskaper och färdigheter, anser Doverborg och Pramling Samuelsson (1995). Det 

barnen har lärt sig under sina vistelser i tamburen och deras sätt att göra det lyfte pedagogerna 

fram och försökte få barnen att reflektera över det. Barnen fick möjlighet att fundera djupare 

på sina handlingar när pedagogen ställde öppna och utforskande frågor om till exempel hur 

många kläder de skulle ha på sig. Pedagogen lät barnen berätta om sitt sätt att lösa problemet 

och uppmärksammade barnen på att de kunde tänka ut och göra saker på olika sätt när man 

löser problem. När pedagogen gör barnen uppmärksamma på handlingar och vilka 

konsekvenser de kan ge, stimulerar det barnen att fundera på saker som de annars inte hade 

reflekterat över, vilket lyfts fram av Doverborg och Pramling Samuelsson (2000). 

6. 2. 2 Matematik och språk 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) nämner att barnen kan få en innebörd i olika 

matematiska begrepp när pedagoger kommunicerar med dem genom det talade språket och 

samtidigt visar i handling vad de gör. Detta visades då barnen fick möjlighet att lära sig nya 

ord och begrepp och skaffa sig många nya erfarenheter av olika matematiska moment med 

pedagogernas hjälp. De belyste matematiska situationer och försökte använda samma ord med 

ett förtydligande i kroppsspråk eller ord. Undersökningen visar att några pedagoger använde 

rätt begrepp i samtalen med barnen och var medvetna om vilka ord som är viktiga att ta upp 

för att barnen ska förstå matematiska begrepp som till exempel storlek, höjd, form, färg, 

jämförelseord, lägesord. För att barnen skulle kunna genomföra handlingen att lägga vantarna 

i sin låda måste de först veta vad begreppet i betydde. Doverborg och Emanuelsson (2008) 

anser, att barn använder vissa ord i sin mening innan de lärt sig andra ord med samma eller 

liknande betydelse som passar bättre i vissa sammanhang. I tamburen kunde barnen lära sig 

flera ord och förstå innebörden i orden när de använde dem flera gånger. Det visade sig att 

barnen lättare kunde uttrycka sina tankar, idéer och frågor. 

Genom att pedagogerna gör matematiska begrepp till en del av barnens erfarenheter 

utvecklar de matematiken som språk. De använder språket och kopplar de matematiska 

begreppen till sammanhang som barnen förstå. Detta förstärker Pramling Samuelsson och 

Sheridans teori (2006) att språket är nyckeln till matematisk förståelse. I samtal med barnen 

försökte pedagogerna få fram barnens egna tankar och idéer och inte det förväntade ”rätta 

svaret”. De ställde frågor och fick barnen att tänka och reflektera. 

Några få pedagoger var medvetna om att barnen hade chansen att utveckla sina begrepp 

och sitt matematiska ordförråd. När pedagogerna kommunicerade med barnen gav de barnen 

tillgång till olika begrepp genom det talade språket ”ställ skorna under hyllan”. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) hävdar, att när pedagogerna vill att barnen 

ska lära sig ett begrepp måste de ta reda på vad som intresserar barnen för att kunna väcka 

deras uppmärksamhet och vidareutveckla deras begreppsuppfattning. Därför ska man 

observera vad man kan använda av barnens matematiska värld, dela deras upplevelser och sen 

sätta matematiska ord på det. På så sätt blir förskolebarnen också involverade och delaktiga i 

matematiken och så småningom gör det matematiska begreppet som sina (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2001). De kommer att översätta språket av andra ordningen till ett 

språk av första ordningen. 

Flera pedagoger sa ofta till barnen: ”ta en kompis i handen och vänta”. Det de använde är 

språk av första ordningen, för barnen förstår det. En annan gång sa en pedagog: ” para ihop er 

och vänta i hallen”. Hon förklarade och visade samtidigt att samma begrepp kan heta olika. 

Med många övningar över tiden kommer barnen att använda ordet para ihop för sig själva i 
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olika sammanhang. Då blir begreppet para ihop från språk av andra ordning till ett språk av 

första ordningen. För att kunna förstå ett andra ordningens språk måste man tänka via sitt 

första ordningsspråk. Pedagogerna måste hjälpa barnen förstå översättningen mellan konkret 

och abstrakt, anser Solem Heiberg och Reikerås (2004). 

Enligt Solem Heiberg och Reikerås (2004) använder sig barnen mest av informell 

matematik för att skaffa nya kunskaper. Pedagogerna stärker också barnens begrepp och språk 

genom att ta in ett formellt språk parallellt med de egna språkuttrycken (a.a). Detta visade 

barnen prov på då vissa av dem använde en mer konkret handling för att uttrycka sin kunskap 

medan andra uttryckte det muntligt. 

Barnen har flera uttryckssätt, flera språk, anser Høines (2000). De språk som är naturliga 

för de allra flesta barn är det muntliga språket, fingrarna och bilderna. I av- och påklädningen 

använde barnen det muntliga språket; några använde ljud och egna ord medan andra redan 

börjat använda det formella språket med de korrekta benämningarna. Varje gång pedagogerna 

använde ord som: räkna, dela, mindre, större, fler, rund osv. har de använt matematiska termer 

och börjat ge barnen förståelse för det "matematiska språket". När barnen använde 

fingerräkning kunde de meddela sig med andra för fingrarna blev ett slags tecken. Barnen fick 

också en erfarenhet genom fingerräknandet. Doverborg och Emanuelsson (2008) hävdar att 

fingerräknandet fungerar som ett tankeredskap som hjälper barnet i tänkandet. 
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

7. 1 METOD DISKUSSION 

Mitt empiriska material till undersökningen är baserat på observationer och intervjuer. Jag 

valde att använda observationer eftersom det visade sig att det var den mest givande metoden 

för att undersöka pedagogernas arbets- och förhållningssätt till matematiken så som 

Johansson och Svedner (2010) också påstår. 

Vid varje observation använde jag ett observationsprotokoll som innehöll en halvfärdig 

genomtänkt lista med matematiska begrepp som jag förväntade mig skulle komma upp i av- 

och påklädningssituationerna. Observationsprotokollet var till stor hjälp för att strukturera 

mina observationer och underlättade för mig att notera samma saker vid varje tillfälle. Detta 

var en fördel för jag kunde notera vad jag som deltagande observator var placerad i tamburen 

samt information om pedagogerna och barnen som jag observerade. 

Vid vissa tillfällen hjälpte jag barnen med på och avklädningen. Det blev ett hinder för 

mina observationer eftersom jag inte tydligt kunde se hur de andra pedagogerna och barnen 

betedde sig under processen. Så som Johansson och Svedner (2010) beskriver, hann jag inte 

dokumentera allt i protokollen som hände runtomkring och därför använde jag 

videoinspelning som hjälpmedel för mina observationer. På så sätt kunde jag gå tillbaka och 

reflektera över det jag inte kunnat se eller det jag missat i protokollet. 

Jag skulle undersöka pedagogernas uppfattningar om matematik i av- och 

påklädningssituationer. För detta genomförde jag intervjuer med tre pedagoger från samma 

förskola och bearbetade intervjuerna genom att gruppera dem efter deras uppfattningar. I mina 

intervjuer ställde jag frågor om matematiken i vardagssituationer på förskolan och jag tycker 

att det var lämpligt att använda mig av intervjuer för att få fram viktig information till det jag 

ville undersöka. Detta på grund av att pedagogerna har mycket erfarenheter inom området, 

matematik i vardagssituationer, men också på grund av att detta arbete är en kvalitativ 

intervju. Jag tycker att jag har nått mitt syfte även om jag endast intervjuade tre pedagoger, 

men nackdelen är att resultaten inte kan generaliseras. 

Jag började med deltagande observationer för att orientera mig och successivt utveckla mitt 

underlag för de kvalitativa intervjuerna. Intervjuerna var till hjälp för att sen kunna jämföra 

pedagogernas svar i förhållande till mina observationer. Jag kompletterade observationerna 

med intervjuer för att få en djupare förståelse av min undersökning. 

Datainsamlingen gjordes med hjälp av den digitala tekniken, som var en fördel, då jag 

spelade in rösterna vid intervjuerna och videofilmade observationerna. 

7. 2 RESULTAT DISKUSSION 

7. 2. 1 Matematik i av- och påklädningssituationer i förskolan 

Matematik i förskolan med små barn handlar om att pedagogerna måste vara lyhörda för 

situationer där det finns matematik som uppstår naturligt, vilket också Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1995) anser. Resultaten av undersökningen har visat att matematiken 

även finns i av – och påklädningssituationer där pedagogerna har ett stort ansvar och en viktig 

roll att synliggöra den matematik som uppkommer för barnen. Barnen tränade centrala 

begrepp som orientering, placering, riktning och avstånd då de använde en mängd 

jämförelseord och lägesord.  

Något som denna studie visade var att barnen fick hjälp att uppmärksamma, samtala och 

koppla de matematiska begreppen till sina erfarenheter som leder till att de kan lära och förstå 

matematik. 
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Flera av de pedagoger som deltagit i studien arbetade med begreppen tal, mätning och 

form, tid och rum. De var medvetna om att redan från förskolan ska barnen börja få 

grundläggande egenskaper i de matematiska begreppen. Pedagogerna var väl insatta i olika 

matematiska innehåll och kunde tillsammans med barnen upptäcka och reflektera över 

matematikens olika uttryckssätt. Doverborg och Emanuelsson (2006) anser att i möten med 

matematiska begrepp kommer barnen att lära sig innebörden av dessa och utveckla 

begreppsförståelse. 

Barnen jämförde storlek, upptäckte och beskrev relationer inom objekt, mellan två objekt 

eller mellan objekt och omvärld, de använde sig av mätning, enligt Doverborg och 

Emanuelsson (2008). Det jag har sett i min undersökning är att barnen visste hur de skulle 

hitta och hur de skulle nå till saker och ting, de kunde mycket om avstånd, riktningar, höjd 

och placering. De använde hela kroppen, uttryckte sig genom handling innan de gjorde det i 

ord. De sträckte sig, använde stolar, pallar, lådor för att klättra högre och för att nå olika 

föremål, de utforskade rummet som de befann sig i. Några färre än hälften av pedagogerna 

försökte utgå från den matematikförståelse barnen redan har tillägnat sig och fördjupa det med 

nya kunskaper. Detta är viktigt för barnen, för när de kommer till skolan ställs de inför nya 

krav som inte alltid är kopplade till deras tidigare erfarenheter från vardagslivet, hävdar 

Ahlberg (2000). 

Alla rutiner och det som görs under dagen på förskolan kopplades till tid. Hur mycket 

barnen kunde om tid berodde på pedagoger och föräldrar. Jag anser att om pedagogerna 

använder mycket klockslag så brukar barnen också prata om det även om de inte kan vad 

klockan är. Pratar pedagoger om datum, månader och årstider kommer barnen också att prata 

om det. Med tiden lär de sig både klockan, datum och årstider. Därför är det pedagoger som 

ska prata om tid, klocka och datum, anser även Solem och Reikerås (2004). När pedagogerna 

pratade med barnen om tidsbegrepp inte tänkte alla på att barnen inte har så mycket erfarenhet 

av tid som de själva har och att de måste hjälpa dem att utveckla förståelsen om tiden. 

Barns möte med talord i olika sammanhang har stor betydelse för utvecklingen av 

talbegreppet anser Solem och Reikerås (2004). Barnen hörde siffror nämnas överallt och även 

om de inte hade en fullt utvecklad taluppfattning så använde de räkningar i tamburen ändå. 

Det betyder inte att barnen erövrade matematikens värld även om de spontant kunde ge 

uttryck för räkneord som speglade uppskattad mängd eller exakt antal. För att barnen skall 

utveckla förståelse för matematik måste pedagoger hjälpa barn att uppfatta, se och förstå 

matematikens språk, påstår Doverborg och Pramling Samuelsson (2001). Barnen måste 

upptäcka att antal inte är beroende av hur och var föremålet är placerad, var man börjar räkna 

och att varje gång man räknar samma föremål är antalet detsamma. Jag upptäckte att det var 

stor variation i förståelse av talbegreppet hos barn inom samma åldersgrupp. Barn kan ha ett 

rikt eller fattigt talbegrepp, påpekar Solem och Reikerås (2004). Pedagogerna hade det inte 

lätt att se vilken talförståelse barnen hade för det var många faktorer och situationer som 

påverkar barns räkning. 

Vissa 5 åringar kunde se antalet på föremål utan att behöva räkna dem. De kände igen 

”talbilden” som Solem och Reikerås (2004) beskriver. Barnen använde sig av olika strategier 

för att svara på ”hur många”. Några barn räknade tyst för sig själva eller använde fingrarna 

och räknade högt, andra rörde vid föremålen när de räknade. 

Undersökningen visade att små barn kunde skilja på antal upp till tre eller fyra objekt. De 

har utvecklat aritmetiska förväntningar av addition och subtraktion. Barnen kunde lägga till 

föremål, till exempel strumpor från mängden. Vissa barn använde ”abstraktionsprincipen”, de 

kunde räkna mängder av kläder genom att använda pekräkning som teknik. Då de parade ihop 

varje föremål med ett räkneord, använde de sig av ”principen om räkneordens ordning” enligt 

Doverborg och Emanuelsson (2008) definition. Några av de stora barnen använde ”principen 

om godtycklig ordning” som vi kopplar till Sterner och Johanssons teori (2008). Pojkarna 
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kom till rätt antal barn oavsett i vilken ordning uppräkningen skedde eller hur barnen befann 

sig i tamburen. Dessa barn kunde behärska kardinaltalbegreppet för de kunde räkna och kunde 

svara på ”hur många” genom att säga det sista ordet i räkningen. 

Studien visade att barnen beskrev antal utan att använda många talord även om talord 

spelar en central roll för förståelse av antal. Därför arbetar pedagogerna på förskolan med att 

barnen ska lära sig talord genom till exempel sånger och räkneramsor. Barnen behöver tid, 

mognad och pedagogernas stimulans för att utveckla taluppfattning. Pedagogerna bör använda 

situationer där räkning faller sig naturlig och blir relevant för barnen för att hjälpa dem räkna. 

I tamburen sorterade barnen sina skor och kläder, de pratade om vilka saker som hörde 

ihop med varandra. När barnen upptäcker samband mellan olika föremål utvecklas 

matematiska begrepp, som Emanuelsson (2008), Solem Heiberg och Reikerås (2004) betonar 

i sina handlingar. Barnen jämförde, såg likheter och skillnader mellan storlekar på kläder, 

grupperade strumpor och skor utifrån egenskaper som färg och mönster. Alla barn behöver 

lära sig sortera och klassificera föremål för det kan hjälpa barnen att utveckla sitt logiska 

tänkande och förmågan att använda regler, anser Gottberg och Rundgren (2006). 

Resultaten visade att i tamburen hade barnen möjligheter att lära sig se samband och tänka 

ut lösningar till olika problem. Doverborg och Pramling Samuelsson (1995) påstår att det 

stärker barnens självförtroende om de försöker att själva tänka och lösa problem. Exemplen 

från av - och påklädningssituationen visade att barnen redan i den yngre förskoleåldern kunde 

börja lösa matematiska problem under förutsättningen att det var en del av deras vardag. Jag 

anser att pedagogerna måste förstå barnens tankar i en problemlösningssituation och ge dem 

tid att tänka och utveckla sina idéer. Pedagogerna kunde vara ett stöd för barnen då de hade 

upptäckt problem. De kunde inspirera barnen, ställa frågor samt ge innebörd och skapa 

intresse hos barnen för att lösa problemet. Den möjligheten, tycker jag att pedagogerna kunde 

utnyttja mer i tamburen. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) hävdar att pedagogen måste ge barnen 

förutsättningar för att kunna lära, den måste möta och utmana barnens tankevärld.      

Pedagogerna ska uppmuntra barnen och på ett roligt sätt visa dem vad matematik är och hur 

intressant det kan vara. 

7. 2. 2 Pedagogens roll och miljöns betydelse för lärande 

Resultatet har visat att pedagogerna kan arbeta och även synliggöra matematiken på olika sätt. 

Vissa pedagoger försökte väcka barnens intresse för matematik på ett roligt och naturligt sätt 

genom att konkret låta de prova, lyckas, misslyckas och betona att det de gör är matematik. I 

av- och påklädningssituationer hjälpte pedagogerna barnen att uttrycka sina tankar och gav 

dem uppmaningar att visa varandra hur de tänker. Detta kan kopplas till Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2001) som påstår att pedagogerna måste se möjligheterna, låta barnen 

fundera och prova sig fram, inte fokusera på vad barnen brukar kunna. 

Utifrån intervjuerna visade det sig att pedagogerna hade hjälpt barnen i tamburen men att 

det inte var alla som medvetet uppmuntrat dem att problematisera matematiska begrepp. Det 

var 2 till 3 pedagoger som försökte synliggöra olika matematiska begrepp och låta barnen 

träna sitt tänkande. Jag tycker att det var bra att pedagogerna kommunicerade med barnen om 

vad de gjorde, de använde adekvata begrepp och uppmuntrade barnen att tänka självständigt. 

För att vilja lära sig ska barnen vara aktiva och visa intresse, men det måste också finnas 

pedagoger som inte bara svarar på barns frågor eller ger dem argument för att något är viktigt 

att lära sig. Jag anser att en pedagog måste vara medveten om vad man vill lära barnen och 

hur man kan utnyttja vardagen på ett sätt så att barnen kan se matematiken som rolig. 

Pedagogerna måste finnas där som ett stödverktyg för barnet, då inte alla barn har samma 

förutsättningar och stimulans hemifrån. För att fokusera barnens intresse till matematiska 

begrepp behöver pedagogerna fundera över vilka möjligheter miljön erbjuder för detta. Något 
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som denna studie visade var att för att göra barnen intresserade av begrepp som till exempel 

storlek och längd bör det finnas föremål i olika storlekar som barnen kan utforska och leka 

med. Detta betonar också Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) i sina studier. 

Pedagogen måste se de aktuella miljöer där barnen vistas och iakttas som betydelsefulla för 

deras sätt att vara. Det pedagogiska materialet bör göras mer tillgängligt för barnen än det 

visades i min undersökning, de ska inte vara så beroende av att pedagogen skall lyfta ner det 

från hyllorna, så som Nordin – Hultman (2009) också beskriver. 

7. 2. 3 Matematik och språk 

Ett barn kunde redan räkna på fingrarna hur många som stod i kö i tamburen. Där fanns en 

möjlighet för pedagogen att visa symboler (siffror) som betyder samma sak och stimulera 

barnen att använda sitt språk. Pedagogerna ska lära barnen att bli delaktiga och aktiva i 

matematiken genom att skapa möjligheter och förutsättningar och uppmuntra barnens språk 

(Doverborg & Emanuelsson, 2008). 

Precis som Höines (2000) skriver, anser jag att pedagogerna skall prata med barnen, inte 

till dem. Det är viktigt att lyssna när barnen pratar för att förstå vad de vill uttrycka. På så sätt 

tar man reda på vad barnen kan. Då kan pedagogen tänka igenom olika situationer där barnen 

kan utveckla sitt språk. 

Det är viktigt att pedagogerna hittar vägen till barnens tänkande och språk och ger dem 

möjligheter att vidareutveckla det (Solem & Reikerås, 2004). Barnen lyssnade på vad 

pedagogerna sa och tittade på deras kroppsspråk. Därför ska pedagogerna använda ett korrekt 

språk men samtidigt använda barnens språk och uttryck. Pedagogerna ska prata med barnen 

även med svåra ord för på så sätt utvecklas barnens ordförråd och deras tänkande. 

Utifrån resultaten visade det sig att pedagogerna måste bli mycket bättre på att tänka 

”vad”, ”hur” och ”varför” de vill att barnen ska lära sig, de ska låta barnen agera konkret och 

samtidigt berätta sina tankar. Pedagogernas kunskaper och kompetenser har stor betydelse för 

att kunna se och använda varje vardagssituation för att synliggöra matematiken för barnen. 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1995). Jag tycker att det är viktigt att introducera 

matematiska begrepp redan i förskolan och göra dem begripliga för barnen genom att sätta 

ord på händelser. Begreppen ger barnen verktyg för att upptäcka matematiken. Pedagogerna 

ska vara matematiskt medvetna och kunna ge barnen utmaningar från deras vardag som är 

kopplade till egna erfarenheter och intressen, vilket Gottberg och Rundgren (2006) betonar. 

7. 3 RELEVANS 

Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2010) är matematiken ett relevant och viktig ämne som barnen 

ska möta i förskolan. När man läser studien får man en inblick om att matematik finns i 

vardagssituationer så som av- och påklädning. Matematik i av- och påklädningssituationer är 

ett bra valt ämne för ett examensarbete och resultaten som kom fram i undersökningen är 

relevant för läraryrket. 

Detta arbete kan användas som reflektion för andra pedagoger för att i studien presentera 

vilken matematik som förekommer i den bestämda rutinsituationen. Den visar även hur 

pedagogerna använder dessa situationer för att främja den matematik som finns för barnen. 

7. 4 FRAMTIDA FORSKNING 

I min studie valde jag att undersöka vilken matematik som finns i av- och 

påklädningssituationer och hur pedagogerna arbetar för att lyfta fram den för barnen. 

I framtida forskning skulle man kunna undersöka hur pedagogerna på förskolan kan använda 

andra rutinsituationer så som toalettbesök eller vilostunder för att synliggöra matematiken. 
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Bilaga 1 

Samtycke blankett 
 
 

Jag heter xxx och går sista terminen i lärarutbildningen på Linneuniversitet. Jag skall nu 

skriva examensarbete. Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilken inställning 

pedagoger har till matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns 

uppfattning av matematik i förskolan. 

 

Jag skall göra en undersökning på förskolan, vilket innebär att jag kommer observera, 

spela in barnen och pedagoger vid olika tillfällen under xxx. De insamlade uppgifterna får 

endast användas i forskningsändamål som underlag till mitt arbete. Jag kommer använda 

informationen från barn och pedagoger på så sätt att de inte kan kännas igen i rapporten. 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt 

ovan behöver jag Ditt/Ert samtycke. 

 

Arbetet sker under handledning och du/ni får gärna kontakta min handledare eller mig om 

du/ni har några frågor. Min handledare arbetar på Linnéuniversitet, Växjö, institutionen för 

datavetenskap, fysik och matematik/DFM). 

Hon når man på e-post: gunilla.i.nilsson@lnu.se eller på telefon 0470-70 81 80. 

 
Kontakta mig gärna på tel. xxx-xxxxxxx 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

 

 

 

 

-------✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Samtycke för _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ  (   )  

 

 

Vårdnadshavaren underskrift _________________________________________________ 



 

 

Bilaga 2  

 

Tidpunkt: 

Plats: 

Pedagogers namn: 

Gruppens ålder: 
Observationsprotokoll 

 

Vilka matematiska begrepp använder pedagogerna tillsammans med barnen i tamburen? 

 

RUMSUPPFATTNING - LÄGESORD 

PÅ – AV 

ÖVER – UNDER 

IN – UT 

I – PÅ 

UPP – NER 

FÖRRE – EFTER  

FÖRST – SIST 

FRAMFÖR – BAKOM 

HÖGST UPP – LÄNGST NER 

NÄRA – LÅNGT IFRÅN 

INNANFÖR – UTANFÖR 

BREDVID – LÅNGT IFRÅN 

I BÖRJAN – I MITTEN – I SLUTET 

HÖGER – VÄNSTER 

 

JÄMFÖRELSEORD  

STORLEK: STOR – LITEN 

ANTAL: MÅNGA – FÅ  

KVANTITET: MYCKET – LITET 

MASSA (VIKT): TUNG – LÄTT 

LÄNGD: LÅNG – KORT 

HÖJD: HÖG – LÅG 

BREDD: BRED – SMAL 

TJOCKLEK: TJOCK – TUNN 

 

TIDSORD 

NU – DÅ 

OFTA – SÄLLAN 

SEDAN 

STRAX 

SNART 

NYSS 

IBLAND 

ALLTID 

 

PARBEGREPP 

ETT PAR 

 

FORM 

 

FÄRG 

 

Pedagogers agerande: 

Barns agerade:  



 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till verksamma pedagoger 
 

1. Vad är din personliga erfarenhet/inställning till matematik från det du gick i skolan? 

Påverkar dina erfarenheter ditt sätt att arbeta med matematik i förskolan? 

 

2. Vad innebär matematik i förskolan för dig? Vilken betydelse anser du matematik har för 

barns utveckling i förskolan? 

 

3. Hur ser du som pedagog på din roll att utveckla barnens intresse för matematik och deras 

matematiska kunskaper? Hur arbetar du med matematik i förskolan? I vilka situationer 

använder du matematiken? Använder du matematik medvetet i vardagssituationer? I på/ av 

klädningssituationer? 

 

4. Vilken matematik uttrycker du som pedagog i samtal och möten med barnen i på/av 

klädningssituationer på förskolan? 

 

5. Hur tänkte du i den situationen? Kan du berätta? Hur ofta använder du begreppen? Ge 

exempel. 

 



 

 

 

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö  

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se/dfm 
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