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Abstrakt 

Studien är inriktad på sortering inom matematiken som förekommer i barnens aktiviteter på 

förskolan, samt vilken roll pedagogen har i dessa. Syftet med studien är att undersöka hur 

barnen på förskolan leker och lär matematik genom sorteringsaktiviteter, samt hur pedagogen 

samspelar tillsammans med barnen för att stötta dem i deras lärande. Studiens teoretiska 

utgångspunkter har varit det sociokulturella perspektivet och Alan Bishops sex matematiska 

aktiviteter samt tidigare forskning. Urvalet till studien har varit barn i åldrarna ett till fem år 

samt deras pedagoger på två förskoleavdelningar. Metoder som använts är en enkät och 

observationer utifrån en kvalitativ metod. Resultatet visar på att sortering förekommer i 

barnens lek, aktiviteter och rutinerna på förskolan. Genom dessa aktiviteter kan barnen stöta 

på och lära sig olika delar av matematiken. Den visar även på att pedagogen har många roller 

att leva upp till när det gäller barns matematiska lärande.   

 

Några viktiga slutsatser är att sortering och matematik finns överallt i förskolans verksamhet 

och att pedagogen har många viktiga roller i barns lärande.  

 

Nyckelord: förskola, lek, matematik, pedagog, sortering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

Först vill jag tacka pedagogerna som ställt upp och svarat på enkäten. Utan er hade studien 

inte gått att genomföra. Verksamheten ska ett tack som tillät genomförande av observationer. 

 

Mina handledare Maria Johansson och Lena Heikka ska ha ett stort tack. De har varit bra 

vägvisare och bollplank att samtala med om olika idéer till studien och under arbetsprocessen. 

 

Min familj har varit ett stöd genom hela studien och funnits där för mig, speciellt i svåra 

stunder. De har tagit sig tiden att läsa studien och kommit med förslag på förändringar. Mitt 

sista tack går till min studiekamrat och vän Petra för all hjälp med insamlandet av 

datamaterialet, ditt stöd har haft stor betydelse! 

 

Angelica Lund 

2017-05-20 
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1. Inledning 
Utifrån tidigare erfarenheter både genom jobb och verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) i 

förskolan har mitt intresse för lek och matematik skapats. I denna studie undersöks hur barn i 

förskolan, i ålder ett till fem år, med stöd av pedagogerna leker sig till matematikkunskaper 

genom sorteringsaktiviteter.  

  

Läroplanen för förskolan, Lpfö98, (Skolverket, 2011) betonar att leken är en viktig 

förutsättning för barns lärande. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver 

att barn varken är ett lekande eller lärande barn, däremot sker lek och lärande samtidigt. Jag 

blev intresserad av hur leken kan bidra till barns matematiska lärande. Då matematik är ett 

stort område gjorde jag en inriktning på aktiviteten sortering. Olofsson (2012) menar att 

sortering handlar om att kunna se likheter och skillnader hos föremål utifrån deras form eller 

material.  

 

Sortering valdes då jag under min VFU observerat att både pedagoger och barn under olika 

aktiviteter sorterade.  De sorterade till exempel leksaker i olika lådor och plastdjur i olika 

färger. Jag blev intresserad av att undersöka i vilka av barnens aktiviteter som det förekommer 

sortering. Ett intresse skapades också för att ta reda på om sorteringsaktiviteterna kan utveckla 

barnens förståelse inom andra matematiska områden, samt vilken roll pedagogen har i dessa. 

Ahlberg (2000) framhåller att det är i förskolan och skolan som barnen möter matematik för 

första gången. Det anses också vara betydelsefullt inför framtiden. Det finns mycket forskning 

kring lek och matematik, men få om sorteringens betydelse för barns matematiska lärande. 

 

Jag hoppas att studien ger en ökad förståelse för hur viktig leken på förskolan är samt vad 

barnen lär sig för matematik genom sorteringsaktiviteterna. Men också hur viktig pedagogens 

roll är för matematikarbetet tillsammans med barnen.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur barnen på förskolan leker och lär matematik genom 

sorteringsaktiviteter, samt pedagogens roll i deras lärande. 

2.1 Frågeställningar 

 I vilka aktiviteter använder sig barnen av sortering? 

 Vilka olika delar av matematiken kan barnen möta genom sorteringsaktiviteter? 

 Vilken roll har pedagogen i aktiviteterna som uppstår? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

3. Bakgrund 
Det här kapitlet beskriver kort förskolans och styrdokumentens framväxt med inriktning på 

matematik. Då studien utgår ifrån lek beskrivs området allmänt samt dess betydelse för barns 

matematiska lärande. Därutöver beskrivs ämnet matematik i allmänhet, Alan Bishops sex 

matematiska aktiviteter samt studiens inriktning sortering.  Bakgrunden avslutas med 

pedagogens roll för barns matematiska lärande.  

3.1 Förskolans historia 

År 1972 blev det klart att verksamheten för yngre barn skulle kallas förskola. Det hela började 

redan 1951 med två förslag från den statliga kommittén för den halvöppna barnavården. De 

tre olika verksamheter för yngre barn, småbarnsskola, barnkrubba och barnträdgårdar ersattes 

med förskola och daghem (”Förskolan 1950 talet och 1960 talet”, u.å.). 

 

Småbarnsskolan öppnades 1836 och i denna verksamhet var det mer lärande än omsorg. 

Barnen undervisades genom lektioner i läsning, räkning och religion, lektionerna varvades 

med lek. I de förekommande aktiviteterna skulle de äldre barnen hjälpa de yngre. I mitten på 

1800-talet öppnades barnkrubborna. Barnen som vistades i verksamheten var mellan ca tre 

månader upp till sju år. Verksamheten innehöll inte mycket lärande utan det var mest 

omvårdnad av barnen (Tallberg Broman, 1995). Wallström (1992) beskriver att 

barnträdgårdarna öppnades omkring 1900-talets början för barn i alla åldrar. Viktiga delar i 

verksamheten var lek, upplevelser i naturen, sång och husligt arbete. Lek undervisningen 

utformades genom Fröbels lekgåvor och barnen lärde sig genom lekande aktiviteter. Gåvorna 

innebar att barnen tidigt fick undersöka klotets, kubens, cylinders och konens egenskaper 

genom lekfulla experiment.  

 

I småbarnsskolan använde tre och fyra åringar en kulram för att lära sig 

multiplikationstabellen. I barnträdgårdarna skedde inlärningen av matematik genom Fröbels 

sex lekgåvor som hade sin grund i hans intresse för geometri och matematik. När barnen 

använde materialet utvecklade de förståelsen för tal och mängd begrepp. Han tyckte att den 

bästa inlärningen skedde genom leken (Tallberg Broman, 1995). Fröbel ansåg att matematiken 

hjälper människan att se hur föremål passar ihop med varandra (Leeb Lundberg, 1972, 

refererad i Wallström, 1992). 

3.1.1 Styrdokumenten förr och nu 

Dagens förskola arbetar efter en läroplan och en skollag, vilka ersatte ett tidigare pedagogiskt 

program. Socialstyrelsen utformade 1987 ett pedagogiskt program för förskolan där lek 

innebär att pedagogen ska stimulera barnen genom arbete med olika material och få möjlighet 

att reflektera. Förskolans aktiviteter stimulerar barnen till att utveckla olika begrepp inom 

matematiken till exempel längd, mängd, likheter och skillnader, vilket är grunden för 

matematisk förståelse och förekommer i förskolans alla aktiviteter (Socialstyrelsen, 1987). 

 

Skollagen är grunden till läroplanens utformning. Skollagen (SFS 2010:800) framhåller att 

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
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Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. ” (§2).   

 

År 1998 utformades första läroplanen för förskolan (Lpfö 98). I den fanns det två mål inom 

matematikområdet, dessa presenteras i tabell 1. Den reviderades 2010 och publicerades 2011. 

I samband med revideringen blev matematikområdet mer omfattande och tydligt. Doverborg 

et al. (2013) beskriver att i den nya läroplanen var mål och innehåll tydligare när det gäller 

vad barnen skulle utveckla och lära sig. Speciellt gällande områdena matematik, språk, natur 

och teknik. I läroplanen finns det fyra mål för matematiken som presenteras i tabell 1.  

 

Läroplan för förskolan 1998. Läroplan för förskolan 1998 reviderad 

2010.1 

”utveckla sin förmåga att upptäcka och 

använda matematik i meningsfulla 

sammanhang” (Skolverket, 1998 s.9). 

”utveckla sin förståelse för grundläggande 

egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i 

tid och rum” (Skolverket, 1998 s.9). 

 

 

”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge 

och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 

samt för mätning, tid och förändring, 

”(Skolverket, 2011 s. 10). 

”utvecklar sin förmåga att använda matematik 

för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras 

problemställningar”, (Skolverket, 2011 s.10). 

”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp”, (Skolverket, 

2011 s.10). 

”utvecklar sin matematiska förmåga att föra 

och följa resonemang” (Skolverket, 2011 

s.10).  

 

Tabell 1. Förklarar hur matematikmålen i läroplanen reviderats från läroplanen 1998 till 

2010. 

 

När första läroplanen kom var matematik ett litet område, men vid revideringen blev det ett 

stort och innehållsrikt område. Själva begreppet sortering går inte att läsa i läroplanen. Enligt 

mig framkommer sortering i den senare upplagan genom att barnen uppmärksammar samband 

mellan olika begrepp. Olofsson (2012) beskriver att sortering handlar om att kunna se 

likheter/skillnader hos föremål för att kunna se hur föremål hör ihop med varandra. Ett 

                                                           
1 År 2016 reviderades läroplanen för förskolan ytterligare en gång, men målen angående området 

matematik har inte förändrats.  
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exempel är att barnen sorterar föremål de anser passar ihop exempelvis en hink och spade. Det 

här framkommer inte i den äldre upplagan. I båda upplagorna finns det många olika områden 

inom matematiken som barnen kan utveckla genom sorteringsaktiviteter. Några exempel på 

dessa områden är former, tid och rum. När barnen till exempel lägger ett pussel utvecklar de 

en förståelse för former genom att bitarna ser olika ut. Pusselläggning är sortering genom att 

ett pussel består av tre olika sorters bitar hörnbitar, kantbitar och inre bitar. Sortering av 

pusselbitarna bidrar till att barnen upptäcker likheter/skillnader genom att bitarna har olika 

färg, form eller mönster, de kan även sorteras efter bilden på pusselbitarna. Till skillnad från 

den äldre upplagan har det kommit in fler delar av matematiken som barnen kan utveckla, till 

exempel förståelsen för mängder.  

3.2 Lek 

Trageton (1996) och Lillemyr (2002) anser att leken är ett väldigt brett begrepp, det finns inte 

en klar definition om vad det är. Det handlar istället om hur forskaren själv ser på den.  

Leken har genom tiderna varit en viktig del i förskolans verksamhet. För att kunna genomföra 

studien behövs det en definition av begreppet. Jag kommer använda mig av definitionen lek 

som att barnen själva valt aktivitet och dess innehåll och att de försöker ha så roligt som 

möjligt. Det kan hända att en vuxen deltar i barnens pågående aktiviteter men då ska det ske 

på barnens villkor. Jag instämmer med att ”Leken är en viktig aktivitet som väcker deras 

engagemang, samtidigt som det är ett centralt sätt vara på” (Fagerli, Lillemyr & Sobstad, 

2001, refererad i Lillemyr, 2002 s. 42).  

 

Lillemyr (2002) beskriver fem olika former av lek som presenteras nedan: 

Sensomotorisk lek: Den här lekformen kallas även för funktionslek. Det innebär att barnen 

upprepar en handling flera gånger för att de tycker den är rolig.  

Rollek: Barnet intar en eller flera roller. Det sker ofta i samspel med andra barn. 

Regellek: Här är regler och samspel med andra det mest centrala.  

Rörelselek: Kallas även för våldsam lek och kan också ses som regellek. Rörelser är det mest 

centrala inom denna lek form. 

Konstruktionslek: I den här lekformen experimenterar barnen med olika material exempelvis 

klossar. 

 

Då lek finns i många olika former är det viktigt att definiera vilken form av lek som denna 

studie utgår ifrån. Sortering i studien tillhör regelleken, då jag anser att sortering ofta 

innehåller en struktur på hur föremål ska sorteras. Ett exempel är när barnen ska städa undan 

leksaker. 

 

Doverborg (2000) framhåller att leken genom tiderna varit en viktig del i förskolans 

verksamhet. Den bidrar både till samarbete och symboliskt tänkande som är en del inom 

matematiken. Enligt Lpfö 98 är leken i förskolan viktig och ska bidra till barns utveckling, ”I 

lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem” 
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(Skolverket, 2011 s. 6).  I leken kan barnen uttrycka och bearbeta känslor, erfarenheter och 

upplevelser (Skolverket, 2011). 

 

Fauskanger (2006) menar att det finns tre viktiga begrepp om hur leken ska användas för 

barnens matematikutveckling. Begreppen är lek–lärande–matematik, vilket innebär att barnen 

lär sig matematik genom leken. Enligt Björklund Boistrop (2006) kan det ske både när vuxna 

går in i leken och när barnen leker själva. Genom att observera barns lek istället för att delta 

får vuxna kunskaper om barnets sätt att tänka (Lillemyr, 2002). När barns lek studeras 

framkommer det att den ofta innehåller matematik i någon form (Björklund, 2015). Björklund 

(2013) definierar matematisk lek som att barnen både behöver undersöka och förklara 

samband. Antingen kan barnet själv eller tillsammans med andra försöka lösa problem som 

handlar om tid, rum och kvantiteter eller uppfattningar om innehållet som har en betydande 

roll för att leken skall kunna fortsätta.  Lillemyr (2002) beskriver att barn undersöker och 

experimenterar genom skapande aktiviteter och upplevelser. Det bidrar till deras lärande och 

då anses leken vara en metod för lärande. Leken är viktig för barns matematiska lärande, men 

för att kunna diskutera detta vidare behövs det beskrivas vad matematik är för mig.  

3.3 Matematik för barn och i förskolan 

Andersson (2006) beskriver att matematik är ett stort område, det är svårt att ge en klar bild 

över vad det egentligen innebär. Enligt Andersson kan det vara samhällets behov att kunna 

hantera antal, area, volym och andra olika områden. Matematik har många olika 

användningsområden, till exempel att räkna ut area på ett område eller att läsa av en 

termometer. Björklund (2015) beskriver att matematik kan vara uttryck och operationer, det 

kännetecknas av mönster och regelbundenheter. Matematik för barn kan handla om att sortera 

föremål genom att gruppera dessa efter likheter och skillnader. Det kan också innehålla 

former och mönster (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009; Björklund, 2015). Vidare 

skriver Doverborg och Pramling Samuelsson att grundläggande matematik för barn kan vara 

begrepp såsom stor, liten och räkna.  

I alla förskolans aktiviteter finns det matematik (Franzén, 2014). Ett exempel på detta är att i 

hallen skall kläderna sorteras i olika fack eller hängas upp på krokar. Det här leder till att 

barnen uppmärksammar likheter och skillnader. Matematik i förskolan är mycket annat än 

bara sifferskrivning och ramsräkning. Det handlar om att pedagogen synliggör den matematik 

som finns i leken och rutinerna. Orsaken till detta är att barnen och pedagogerna samspelar sig 

till kunskaper om matematik (Doverborg, 2006a). Grundstenarna inom matematiken är att 

upptäcka hur saker och ting hänger samman. Det bidrar till logiskt tänkande och kan relateras 

till sorteringsaktiviteter. Frågor som uppkommer inom matematiskt tänkande är tid, rum och 

kvantitet. Exempelvis hur länge ett ägg ska koka (tid), om det behövs en pall för att nå högst 

upp på hyllan (rum) och räkna ut hur mycket mjölk det går åt under en måltid i en 

fyrabarnsfamilj (kvantitet) (Björklund, 2009). 

 

För att ett lärande inom matematik i förskolan skall kunna uppstå visar tidigare forskning på 

att det handlar om att få in matematik i vardagsrutinerna, men även om hur materialet är 

placerat i verksamheten för barnen ska ha möjlighet att sortera.  Alan Bishops forskning om 
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vad människan behöver matematik till var en av anledningarna till att matematikområdet blev 

stort i förskolans styrdokument.  

3.3.1 Alan Bishops sex matematiska aktiviteter 

Bishop försökte genom undersökningar ta reda på vilka matematiska aktiviteter som var en 

gemensam nämnare i olika kulturer samt som bidrog till att matematiken utvecklades. Hans 

sex aktiviteter återfanns i olika kulturer. Aktiviteterna beskriver matematik som 

förskolebarnen möter, de kan också kopplas till skol- och akademisk matematik(Helenius, 

Johansson, Lange, Meaney & Wernberg, 2016). 

Vidare skriver Helenius et al. att människan kan ha flera syften och mål med matematik. När 

en människa ska bygga ett staket tänker de inte på att det är matematik med i sammanhanget. 

Till exempel att brädorna har olika längd, skillnader är en del av matematiken.  

Alan Bishop sex aktiviteter beskriver när människor kan behöva använda sig av matematik 

och hur den kan urskiljas, undersökas och upplevas genom aktiviteterna.  Här nedanför 

kommer hans aktiviteter att presenteras (Doverborg et al. 2013).  

Lokalisera: Barnen skall få möjligheter att utveckla en förståelse för vinklar, riktning, 

avstånd, position, dimension och proportion. I aktiviteten kan arbetet med olika begrepp 

exempelvis rörelse ske i förskolemiljön både inomhus och utomhus.  

Design/konstruktion: Barnen skall ges möjlighet till att upptäcka likheter och skillnader. De 

ska få sortera och klassificera med hjälp av egenskaper till exempel form, material och 

storlek. Här undersöks också geometriska figurer. Resonemang kring egenskaper, perspektiv 

och proportioner förekommer.  

Räkning: Aktiviteter inom räkning hjälper barnen att få förståelse för delar och helheter, 

räkning på olika sätt, antal, problemlösning och göra matematiska uppskattningar. Jämföra, 

utforska och ordna mängder ses som centralt.  Det handlar om att göra talet konkret med hjälp 

av exempelvis bilder som kan leda till symboliskt tänkande. 

Mätning: Här handlar det om aktiviteter som syftar till att ge barnen en grund inom områdena 

längd, vikt, volym, area, tid och pengar. Arbetet ska ske med konkret material till exempel 

bilder.  

Lek: Aktiviteter som handlar om att få möjlighet till att få fantisera, uppfinna och uppleva 

lekar med regler ses som en central del av lekaktiviteten enligt Bishop. Barnen ska också få 

lära sig att följa olika regler när de spelar spel eller leker, vilket är en viktig del för deras 

lärande. Genom leken lär de sig matematikens olika förutsättningar, strategier, regler, 

undantag, chans, risk och gissningar. Spel ses som centralt och innehåller mycket som kan 

bidra till sortering.  

Förklaring: Inom förklaringsaktiviteten skall barnen ges möjlighet till att sätta ord på sina 

egna tankar, argumentera, motivera, förklara, reflektera och dra slutsatser om sina tankar.  

Aktiviteterna beskriver enligt Bishop olika situationer där barnen behöver använda sig av 

matematik. I studien utgår jag ifrån fyra av Bishops aktiviteter, dessa är räkning, 

design/konstruktion, lek och mätning. Design/konstruktion handlar om att barnen ska få 
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möjlighet att upptäcka likheter/ skillnader hos föremål samt sortera utifrån olika egenskaper 

såsom form, material eller färg. Aktiviteten räkning blir min andra utgångspunkt, vilket gör 

det möjligt att jämföra, ordna mängder och skapa sig en förståelse för området antal inom 

matematiken. Sortering kommer in här då barnen både kan jämföra olika föremål, men också 

sortera och ordna efter storlekar. Aktiviteten lek är den tredje utgångspunkten, i lek finns det 

många olika sätt att sortera på bara barnen använder sin fantasi. Aktiviteten innehåller även 

spel där det kan förekomma sortering. Genom denna aktivitet lär sig barnen många olika delar 

inom matematiken och den anses vara en viktig del för deras lärande. Den sista aktiviteten 

mätning anser jag blir sortering genom att det går att sortera efter storlekar eller vikter av 

olika slag. Då studien utgår från sortering är det viktigt att förtydliga vad sortering är för mig 

och hur det definieras i denna studie. 

 3.3.2 Sortering 
Sortering för mig är när barnen uppmärksammar likheter och skillnader hos föremål för att 

sedan kunna sortera dessa utifrån färg, form och material. Olsson (2013) beskriver att 

sortering kan ses som en grund inom matematiken och bidrar till att barnen utvecklar sitt 

logiska tänkande. All matematik grundar sig på likheter/skillnader och utifrån det kan sakerna 

sorteras. I förskolan bör sortering vara en del av matematikarbetet (Olofsson, 2012). 

Sortering handlar om att skapa ordning och struktur. Genom att sortera kan barnen utveckla 

sin kunskap inom områdena geometri och mönster (Hellquist, 2015). Olofsson (2012) menar 

att sortering är när människan ser och upplever likheter/ skillnader hos föremålet till exempel 

form, storlek och material. I de yngsta barnens vardag kan sortering vara ett naturligt inslag 

och de sorterar ofta efter färg, gärna deras strumpor (Forsbäck, 2006).  

Kärre (2013) menar att innan barnen kan börja sortera föremålen behöver de grupperas efter 

en specifik egenskap som blir grunden för deras sorteringsaktivitet. Det kan vara exempelvis 

efter färg eller form. Det förekommer ofta i barnens lekar och anpassas efter pågående lek 

genom att barnen samarbetar med varandra för att bestämma egenskaperna. Det finns en 

given ordning som hjälper barnen att sortera och bidrar även till deras matematiska tänkande. 

Ett exempel på ordningen är att i hallen har barnen varsin hylla där kläderna har en given 

plats. Jackan ska hänga på en krok, skorna ska stå på en hylla och så vidare (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). 

 Franzen (2014) menar att sortering ofta ses i förskolans miljö, exempelvis via olika lådor för 

förvaring av leksaker. På respektive låda finns det en bild på saken som förvaras i den, något 

som leder till att det blir lättare att sortera och hålla ordning. För att barnen skall kunna 

placera föremålen på deras rätta plats behöver de olika matematiska begrepp som till exempel 

färg, form och storlek (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009). 

Sammanfattningsvis kan barnen enligt mig genom sorteringsaktiviteter upptäcka olika 

egenskaper som till exempel färg, form och storlekar, vilket ofta förekommer genom deras 

lekar. En stor del av sorteringen handlar om likheter och skillnader. Därför kan sortering 

kopplas ihop med Alan Bishops aktiviteter angående matematik. Det viktigaste uppdraget 

som pedagogen har inom matematikarbetet är att ge barnen tillgång till, förståelse för, 

upplevelser av och göra dem uppmärksamma på matematiska begrepp. 
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3.4 Pedagogens roll för barns lärande inom matematiken 

I studien används pedagog som samlingsbegrepp för olika yrkeskategorier, exempelvis 

förskollärare, barnskötare och vikarier. Doverborg och Pramling (1995) beskriver att 

pedagogens roll i förskolan anses vara växelverkande då de både ska ställa frågor, skapa 

situationer och göra mycket annat. I Lpfö 98 står det att förskolläraren ska ansvara för att 

barnen ”stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (Skolverket, 2011 s. 11). I 

arbetet med matematik har vuxnas syn på ämnet en betydande roll (Andersson, 2006).  

Pedagogens uppdrag enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är att ge barnen 

tillgång till de matematiska begreppen. Då pedagogerna använder matematiska begrepp i 

förskolans aktiviteter börjar barnen använda dessa i alla tänkbara situationer. Doverborg 

(2006b) menar att pedagogens uppdrag är att synliggöra den matematik som finns i barnets 

vardag. En medveten pedagog kan skapa möjligheter för att utveckla matematiken 

tillsammans med barnen genom att tro på dem och utveckla det genom deras aktiviteter. 

Olsson (2013) skriver att när barnen upptäcker matematiken är det ett samspel mellan dem 

och pedagogerna. Pedagogen ska ta till vara barnens lust att lära och bygga lärandet utifrån 

det. För att vara en bra pedagog i lärandet, vilket sker i samspel med barnen, gäller det att vara 

lyhörd för dem och deras omvärld, men också att utmana dem i deras lärande (Mårdsjö 

Olsson, 2005). Lpfö 98 framhåller att ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för 

att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter ” 

(Skolverket, 2011 s.7).  

 

Bäckman (2015) har i sin forskning kommit fram till att pedagogernas förhållningssätt är en 

viktig del av arbetet med matematik. Det behövs också kunskaper om matematik, didaktisk 

kunskap, information om barnen och deras erfarenheter av matematik. Pedagogerna i 

förskolan måste observera barnen, det leder till att de får kunskap om barnen och deras 

erfarenheter i vardagliga situationer. Det är betydelsefullt använda leken som metod för 

lärande och erbjuda variation och utmaningar i lärandet. Lillemyr (2002) anser precis som 

Bäckman att vuxna får kunskaper om hur barnen tänker genom observationer.  Ahlberg 

(2000) beskriver att pedagogen antingen kan planera aktiviteter med matematiskt innehåll 

eller att inte göra det. Fördelen med planerade aktiviteter är att pedagogen organiserar 

aktiviteter där lärandet överförs från den vuxna till barnet. De pedagoger som inte planerar 

aktiviteterna vill att matematiken ska vara en naturlig del i förskolans verksamhet. Det är 

barnen själv som ska upptäcka matematiken. Nackdelen är att det är svårt att se och kunna nå 

alla barn. De som är intresserade och har goda kunskaper når pedagogen lätt, andra barn som 

skulle behöva stimulans glöms bort och får inte den hjälp som de behöver för att utveckla sina 

matematikkunskaper. Genom leken möter barnen matematiska begrepp på ett naturligt sätt 

och genom det får alla barn chans att lära sig matematik. 

 

 Forsbäck (2006) menar att pedagogerna kan ge barnen utmaningar och idéer om hur de kan 

sortera. Den typen av utmaningar kan vara att sortera efter två egenskaper, sortera bort 

knappar som inte är runda från dem som är det. Aktiviteten kan sedan byggas på genom att 

lägga till att sortera efter färg, storlek eller antal hål. En annan aktivitet är att barnen ska hitta 

motsatta egenskaper. De ska hitta en knapp som inte är liten, röd och har två hål. Det här blir 
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en svår utmaning för barnen då de samtidigt ska komma ihåg flera olika egenskaper. Olofsson 

(2012) beskriver att när pedagogen arbetar med sortering sätter de ord på barns upplevelser. 

De benämner egenskaper hos föremålen som barnen leker med eller håller i till exempel lena, 

hala och heta. 

3.5 Teoretiska utgångspunkter 
I studien undersöks i vilka aktiviteter barnen sorterar och vilket lärande som sker i samband 

med detta. Den berör även pedagogens roll när barnens lärande ska vidgas. Studiens första 

teoretiska utgångs punkt är det sociokulturella perspektivet utifrån aspekten att lärande 

förekommer i allt en människa gör. Vuxna har en viktig roll som vägvisare i barns 

utforskande och lärande. Den andra teoretiska utgångspunkten är Alan Bishops aktiviteter 

eftersom de beskriver matematik som barnen i förskolan kan möta. Jag utgår ifrån 

aktiviteterna design/konstruktion, lek, mätning och räkning eftersom de på olika sätt kan 

kopplas till sortering.  

3.5.1 Sociokulturella perspektivet 

Det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor utvecklar kulturella förmågor 

såsom läsa, räkna och skriva. Lärande kan ske i alla aktiviteter som en människa gör (Säljö, 

2012). Lärandet sker i samspel med andra, där den vuxna fungerar som en vägvisare för 

barnen. När barnen lärt sig något nytt öppnar det möjlighet för dem att lära sig något annat. 

Det viktigaste lärandet är hur människor ska vara mot varandra, för att gemensamt skapa ett 

synsätt som människorna kan bruka även kallat ”verktyg”. De är till exempel 

symbolöverföring, begrepp, tecken och siffror (Philips & Soltis, 2010). 

Leken är ett sätt att uppfylla önskningar som inte gått i uppfyllelse i verkligheten. Det skulle 

inte finnas någon lek om alla önskningar var uppfyllda. Leken kan bidra till mycket så som 

självkontroll, vilja, målinriktning, social förståelse och mycket annat. Barnen blir i leken 

medvetna om sina handlingar (Jerlang och Ringsted, 2008).  

Inom det sociokulturella perspektivet kan matematik ses ur två olika vinklar, både som 

språkliga och materiella redskap. De språkliga redskapen handlar om hur människor använder 

symboler eller tecken för att tänka och kommunicera. Det kan vara genom siffror, räkne 

symboler eller mängdbegrepp. Förr använde människan fot och tum, nu används meter. De 

materiella redskapen handlar om att människan använder ett konkret föremål till exempel en 

tumstock för att mäta eller en spade för att gräva (Säljö, 2012). 

Lärandet inom området matematik kan uppstå i allt en människa gör. Det sker ofta genom 

kommunikation och samspel med andra människor. I studien har jag tittat på samspelet 

mellan barn och pedagoger, i samband med sorteringsaktiviteter. Jag undersöker också vilken 

matematik barnen kan utveckla och lära sig genom sorteringsaktiviteterna exempelvis räkning 

och former.  
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4. Metod 
I metodavsnittet presenteras genomförandet av studien, val av kvalitativ metod, urval, 

datainsamlingsmetoder och analysarbetet samt studiens tillförlitlighet och giltighet. 

Metodkapitlet avslutas med en beskrivning av hur de forskningsetiska principerna uppfyllts. 

4.1 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 

Kvalitativ metod innebär att forskaren vill studera människor uppfattningar och upplevelser 

av omvärlden (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). Trost (2001) menar att det hela 

går ut på att försöka hitta en förståelse kring hur människor tänker och resonerar. 

Undersökningar inom kvalitativa metoder innehåller tre olika steg som är datainsamling, 

bearbetning eller analys och tolkning av analysen efter bearbetningen. Backman et al. (2012) 

beskriver den kvantitativa metoden som innebär att materialet som forskaren samlat in skall 

kunna göras om till siffror. Frågor inom denna metod handlar ofta om mängder eller att 

förklara skeenden. 

Denna studie utgår från en kvalitativ metod. Genom enkäten eftersökts det svar på hur 

pedagogerna uppfattade sin roll i matematikarbetet tillsammans med barnen. Observationer 

genomfördes i verksamheten för att ge ytterligare svar på studiens frågeställningar. I och med 

det uppfylldes kraven för en kvalitativ studie. Enligt Trost (2001) handlar det om att förstå hur 

människor tänker och resonerar.  

4.1.1 Enkät 

Till en början genomfördes en enkätundersökning bland pedagogerna på förskolan. Enkät 

valdes för att få fram deras tankar kring ämnet skriftligt, något som leder till att forskaren kan 

få in människors synpunkter och uppfattningar. Det är även möjligt nå ut till flera personer 

samtidigt (Arnquist, 2014).  En annan fördel med användningen av en enkät, är att deltagarna 

får samma frågor att ta ställning till (Kylén, 2004).  

Enkäten pedagogerna ombads svara på bestod både av fasta och öppna svarsalternativ. Frågor 

med fasta svarsalternativ har flera olika alternativ att välja emellan (Trost, 2001). Fördelen 

med fasta svarsalternativ är att det underlättar för deltagaren genom att de får svara med hjälp 

av ett eller flera kryssalternativ (Kylén, 2004). En nackdel med fasta svarsalternativ är att den 

som svarar blir styrd (Backman et al., 2012). I enkäten fanns det möjlighet att välja ett 

alternativ med en tom rad, där kunde de svara med egna ord utan att känna sig styrda. När det 

gäller öppna frågor är det en fördel att deltagaren får möjligheten att ge mer ingående svar. 

Nackdelen med öppna frågor är att de kan ta lång tid att fylla i. Svaren kan bli svårtolkade om 

personerna skriver långa svar, bara använder stödord eller inte svarar alls på vissa frågor 

(Trost, 2001). Det blir även svårt för mig som forskare att bearbeta materialet om det är 

otydligt. Frågorna i enkäten (bilaga 1) hade fokus på att försöka ta reda på vad matematik var 

för pedagogerna, men också ta reda på i vilka situationer de arbetar med matematik och 

sortering. En fråga utgick ifrån vilka situationer som de ser att barnen sorterar, en annan om 

vad de ansåg sig ha för roll när barnen skulle vidga sitt lärande inom matematik. Frågorna 

bidrog till att besvara studiens forskningsfrågor genom att de gav information om i vilka 

aktiviteter som barnen sorterar. De gav även svar på vad pedagogerna tyckte var viktigt i sin 
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roll som pedagog för barnens lärande.  

Ejlertsson (2004) beskriver två sorter av bortfall som kan förekomma vid en enkät, dessa är 

internt- och externt bortfall. Internt bortfall är om att personerna vägrar eller inte har 

möjlighet att delta. Externt bortfall handlar om att personerna inte har svarat på alla frågor i 

enkäten.  

 

När metoden enkät valdes fanns det i åtanke att det kunde förekomma bortfall och ingen 

möjlighet fanns till att ställa följdfrågor. Kylén (2004) beskriver att en enkät kan påverka 

studiens resultat eftersom det ofta kan förekomma bortfall. De svar som kommer in är det som 

ligger till grund för resultatet. Enkät passade bra som metod till studien eftersom pedagoger 

på förskolor ofta har tidsbrist. Metoden tog inte mycket tid av pedagogerna och verksamheten, 

de kunde fylla i den vid tillfälle. Studien fick två stycken bortfall, vilka berodde på sjukdom 

och glömska.  

4.1.2 Observation  

Förutom enkät användes observation för datainsamlingen som är den mest grundläggande 

metoden för att få svar på saker som sker just nu (Kylén, 2004). Løkken och Søbstad (1995) 

beskriver att ordet observation kommer från latinet och betyder iakttagelse eller 

undersökningar. Det handlar om att iaktta eller hålla utkik efter något. Kvalitativa 

observationer har ofta inriktning mot speciella delar eller detaljer. Observatören försöker 

skapa sig helhetsuppfattning och har en stark betoning på samspel mellan människor. Vidare 

beskriver Løkken och Søbstad att barns spontana lek anses vara den största utmaningen att 

observera, men det är också dessa observationer som kan ge den mest intressanta 

informationen. 

Observationer finns i två former, strukturerad och ostrukturerad observation. Strukturerad 

observation handlar om att observatören vet vad den ska titta på. Den ostrukturerade kan inte 

planeras i förväg då observationen sker här och nu (Løkken & Søbstad, 1995). Denna studie 

bestod av strukturerade observationer eftersom studie objektet var klart. I en strukturerad 

observation har observatören designat ett observationsschema för att få ordning på 

anteckningarna. Det finns tre sätt att registrera det som observeras, dessa är under tiden, när 

observationen är avslutad eller både under och efter observationerna (Bjørndal, 2005). Under 

observationerna användes ett observationsschema (se bilaga 4), vilket gav stöd i att fokusera 

och dokumentera under tiden som aktiviteterna pågick, men också strax efteråt.  

Observatören kan antingen vara deltagande eller icke deltagande. Deltagande innebär att 

observatören är en del av observationen och det andra sättet innebär att observatören backar 

och håller sig på avstånd från aktiviteterna (Kylén, 2004). Vid denna studies observationer var 

vi icke deltagande observatörer på grund av att vi ville se så mycket som möjligt, utan att bli 

delaktiga i själva aktiviteterna. Det var en bra metod som komplement till enkäten eftersom 

det på ett bra sätt kunde ge mer information till frågeställningarna.  
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4.2 Urval 

Förskolan som studien genomfördes på ligger i Norrbottens län. Den består av två avdelningar 

för barn ett till tre år och en för barn tre till fem år. Valet av förskolan grundar sig på att det 

sedan tidigare fanns privata kontakter där. 

På förskolans avdelningar arbetade sju pedagoger, de var förskollärare, barnskötare, 

resurspersonal och vikarier. Urvalet till enkäten blev alla pedagoger, då samtliga tackade ja 

till att delta. Genom att ge enkäten till alla pedagoger genomfördes en ”total undersökning” 

enligt (Trost, 2001). Deras erfarenheter och tankar kommer genom enkäten bidra till 

giltigheten av resultatet.  

Studiens observationer genomfördes på samma förskola. Där observerades barnen och deras 

pedagoger på båda avdelningarna. Barnen som observerades var i åldrarna ett till fem år. Alla 

som var på förskolan den aktuella dagen deltog i observationerna.  

4.3 Genomförande 

Studien har genomförts tillsammans med en studiekamrat, eftersom det visade sig att vi båda 

hade liknande inriktning på våra studier. Vi ansåg att samarbete skulle underlätta 

datainsamlingen. Planeringen av datainsamlingen skedde först individuellt för att därefter 

tillsammans bestämma hur enkäten och observationerna skulle utformas. Där utöver har vi 

gemensamt utformat observations schema och delvis bearbetat det insamlande materialet, för 

att sedan bearbeta materialet individuellt.  Fördelen med att vara två är att det funnits någon 

att bolla idéer med och det bidrog även till att mycket material kunde samlas in. Nackdelen är 

att det finns områden där vi hade avvikande synpunkter. 

4.3.1 Enkät genomförande  

Vi började med att via mejl kontakta förskolechefen med information om studiens syfte och 

hur verksamheten skulle kunna bidra till studien. Efter klartecken från förskolechefen 

kontaktades förskolan för att bestämma tid för ett besök till genomförandet av enkäten. 

Därefter formulerades enkäten utifrån syfte och frågeställningar. De fasta svarsalternativen är 

formulerade med inspiration från böcker och egna erfarenheter från olika verksamheter.  

En vecka innan besöket skickades ett mejl till förskolans gemensamma epost. Där fanns 

enkäten bifogad (bilaga 1) tillsammans med informationen om att den efter två veckor skulle 

samlas in personligen av oss. Då förskolan hade en gemensam epost och vi saknade 

information om ifall alla läst vårt email, tog vi papperskopior av enkäten för att alla skulle få 

möjlighet att få en enkät. Vid besöket berättade vi kort om oss, studien och hur de kunde 

bidra. Detta gjordes för att ge alla samma information plus att de fick möjlighet att ställa 

frågor. Några exempel på frågor som pedagogerna hade var: 

- Kommer det att nämnas namn? 

- Kommer det att gå att lista ut könet på barnet? 

- Får man skriva mer än vad som finns plats till? 
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Pedagogerna var väldigt positivt inställda på att vilja delta. De tyckte att området både var 

intressant och viktigt. Vid besöket upprepades att enkäten personligen skulle hämtas av oss 

efter två veckor.  

Då studien följde en tidplan trycktes det på att enkäten skulle samlas in på det fastställda 

datumet. På den förut bestämda dagen samlades enkäten in av varje pedagog personligen.  Av 

de sju enkäterna som delades ut fick vi in fem stycken. Bortfallet var då två stycken. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att de som svarade på enkäten inte behövde skriva 

sitt namn. En av oss två hade ansvaret för enkäten och de förvarades så att ingen obehörig 

skulle komma åt dessa.  

4.3.2 Observationsgenomförande  

När förskolechefen kontaktades angående enkäten frågades det samtidigt om det fanns en 

möjlighet att genomföra observationer på förskolan, vilket chefen gav tillåtelse till. Tre 

veckor innan besöket kontaktades förskolan via mejl i vilken det beskrevs vad och vilka 

aktiviteter som var aktuella för observationerna. Efter godkännande av förskolans personal 

bestämdes det av dem ett datum som passade för genomförandet. Efter att vi fått datumet 

formulerades två informationsbrev om studien, ett till pedagogerna och ett till barnens 

vårdnadshavare (bilaga 2 och 3). 

Innan besöket formulerades ett observationsschema, (bilaga 4) för att underlätta 

observationerna. De genomfördes under en dag på förskolan där vi intog rollen som icke 

deltagande observatörer.  Barnens vardag följdes i så väl den planerade verksamheten som i 

deras fria lek både inom- och utomhus. För att få ut så mycket information som möjligt av 

observationerna så valde vi att vara på varsin avdelning. Vi observerade i vilka aktiviteter 

barnen sorterade och vilken roll pedagogen hade i dessa. Under observationerna iakttog vi 

också hur aktiviteterna kunde kopplas till sortering och vilka andra delar av matematiken 

exempelvis räkning, former och mönster barnen kunde lärde sig. 

4.4 Bearbetning av datamaterial.  

När datamaterialet skulle bearbetas tog jag hjälp av studiekamraten. Vi bestämde oss för att 

bearbeta materialet som inkommit från enkäten och observationerna var för sig. 

Vi började med att sammanställa frågorna med fasta svarsalternativ i tabeller för att ge oss en 

tydlig bild över hur pedagogerna hade svarat. Vi tog beslutet att svaren som pedagogerna hade 

skrivit själva skulle användas som citat för att tydligt få fram deras tankar och åsikter. När 

observationerna skulle bearbetas började vi med att renskriva anteckningarna från 

observationsschemat (bilaga 4). Anteckningarna sammanställdes för att få ett bra underlag att 

kunna dra slutsatser ifrån.  

När datamaterialet hade bearbetas kategoriserades materialet för att få bra överblick på det 

som framkommit. Eftersom studien har tre frågeställningar valde vi att göra en kategori till 

varje fråga. Då studien utgår från i vilka aktiviteter som barnen sorterar valde vi att döpa en 

kategori till aktiviteter. Lärande blev nästa kategori då det undersöks vad barnen har möjlighet 

att lära sig för olika delar inom matematiken genom aktiviteterna. Sista kategorin blev 

pedagogens roll. Under kategorierna sammanfogades materialet från enkäten och 
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observationerna för att utgöra ett gemensamt underlag att fortsätta bearbeta.  

Efter sammanställningen och bearbetningen fortsatte arbetet individuellt. Jag drog slutsatser 

och sorterade ut det som ansågs vara relevant för studien, genom att gå igenom kategori för 

kategori. Den första kategorin var aktiviteter, där togs aktiviteter ut som kunde kopplas till 

min definition av sortering. Min definition av sortering innebär att barnen ska uppmärksamma 

likheter och skillnader hos föremål för att sedan kunna para ihop dessa utifrån egenskaper så 

som exempelvis färg eller form. När aktiviteterna hade tagits ut började bearbetningen av 

kategorin lärande. Det togs fram vad barnen hade för möjligheter att lära sig för olika delar 

inom matematiken genom sorteringsaktiviteterna exempelvis räkning, mönster och former. 

Därefter genom sista kategorin och mina definitioner av pedagogernas roller försökte jag 

hitta exempel utifrån observationerna där pedagogerna agerat i barnens sorteringsaktiviteter. 

Använde mig även av enkätsvaren för att få fram vad pedagogerna svarat om vad matematik 

var för dem. Det som bedömdes vara relevant presenteras i resultatdelen, både genom tabeller 

och i löpande text.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet har samspelet mellan barnen och pedagogerna 

uppmärksammats genom studiens frågeställningar. Det har undersökts hur pedagogerna 

samspelar tillsammans med barnen för att vidga deras lärande inom matematiken genom 

sorterings aktiviteter. Det studerades även vilka andra delar inom matematiken som kan 

utvecklas genom aktiviteterna.  

 4.4.1 Studiens tillförlitlighet och giltighet 

Studiens tillförlitlighet kallas för reliabilitet och handlar om att materialet som samlats in är 

gjort noggrant och i sådan mängd att det är möjligt dra slutsatser (Roos, 2014). Tillförlitlighet 

i en kvalitativ studie handlar om att skapa trovärdighet i resultatet (Bryman, 2011). Studiens 

giltighet heter validitet och innebär att det som görs i studien ska besvara syftet och inget 

annat (Roos, 2014). Bryman (2011) beskriver att validitet innebär att forskaren noggrant 

beskriver alla faser i studien såsom problemformulering, urval och analysarbete samt resten 

av delarna som förekommer. Det strävades efter att studien skulle ha hög giltighet, men också  

hög tillförlitlighet genom att utifrån studiens syfte och frågeställningar samlas in mycket 

material. I studiens tidigare delar tillvägagångsättet för insamlandet av datamaterialet 

beskrivits noggrant.  Det gjordes även en metodtriangulering för att öka studiens trovärdighet, 

genom att enkäten och observationerna kompletterar varandra. Enligt Løkken och Søbstad 

(1995) beskrivs metodtriangulering som att flera olika metoder används för att ge ett 

noggrannare resultat. 

Då det har varit två som samlat in och ska använda materialet till två olika studier kan det leda 

till helt olika resultat beroende på hur den andra tolkar materialet. Syftet i båda studierna är i 

grund och botten lika, men frågeställningarna har en annan vinkling. Materialet kan därför 

leda till lite olika resultat. Det handlar också om vad den andra har för definitioner av lek och 

sortering.  Jag kan bara stå för att studien så långt som möjligt uppfyller dess syfte och 

besvarar frågeställningarna. 
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4.5 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav för att skydda individerna som deltar i 

en undersökning. Det är också till för att vägleda forskaren genom processen.  De fyra kraven 

är: 

 Informationskravet är om att det är forskarens uppgift att ge deltagarna information 

om deras uppgift i projektet och på vilka villkor de deltar. Deltagarna ska veta att det 

är frivilligt att delta och att personen har rätt att avbryta när de känner för det.  

 Samtyckeskravet är om att forskaren ska ha deltagarnas samtycke. De ska själva få 

bestämma om de vill delta. Hur och på vilka villkor de deltar ska framkomma. Om de 

väljer att avsluta deltagandet kommer det inte att få några negativa följder.  

 Konfidentialitetskravet är om att all information som kommer in ska lagras så att ingen 

obehörig kommer åt den. All personlig information som kommer fram ska behandlas 

så att det inte går att identifiera personerna som deltar.  

 Nyttjandekravet är om att information som framkommit i studien inte får användas i 

andra syften. Om den ska användas i andra syften så måste forskaren ha deltagarens 

medgivande.  

 

Pedagogerna fick information och ett erbjudande om att delta i enkätundersökningen. De fick 

själva bestämma om de ville delta. Enkäterna var utformade så att det inte gick att ta reda på 

vem av personerna som svarat. När kontakten med förskolan och förskolechefen togs 

nämndes det att det som framkommer via enkäten och observationerna bara kommer att 

användas i arbetet med studien.  

Inför observationerna formulerades två informationsbrev (bilaga 2 och 3). Via breven fick 

pedagogerna bestämma om de ville delta samt att vårdnadshavarna fick frågan om deras barn 

fick delta i studien. I breven fanns tydlig information om att materialet bara kommer användas 

i studien och att inga namn skulle nämnas. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att inte nämna personernas namn. Vi var två som 

gick ut i verksamheten för att samla material, men endast en av oss skulle ha ansvaret för 

lagringen av det inkomna materialet. 

5. Resultat 

Avsnittet beskriver resultatet på studiens frågeställningar utifrån enkäten och observationerna. 

Varje fråga kommer att presenteras under varsin rubrik. Observationerna genomfördes för att 

se om verkligheten överensstämde med svaren i enkäten. Barnen som deltog i aktiviteterna 

som observerades var mellan ett och fem år. 

5.1 Aktiviteter där sortering förekommer 

Under observationerna uppmärksammades det att barnen sorterade när de avslutade 

aktiviteter. Barnen skulle städa och lägga sakerna på rätt plats när de arbetat klart med 

materialet, detta gällde både inom och utomhus. Här kännetecknades sortering genom att 
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barnen skulle lägga bilarna i en låda och böckerna i en annan. I uteförrådet skulle åk 

madrasserna läggas på en hylla och spadarna hängas upp på en krok på väggen.  

Vid måltiderna skedde sortering när barnen hade ätit klart skulle de bära undan sin disk. De 

skulle sortera glas, tallrikar och bestick på avsedda platser på en vagn. 

Sortering förekom även som en aktiv handling i aktiviteter med olika former av pussel och 

spel. Här nedanför presenteras aktiviteterna och hur de kan kopplas till sortering.  

Träpussel: Föreställde olika växter och djur som finns djungeln. Barnen började med att 

sortera ut bitar som antingen skulle bilda en blomma eller en apa. Därefter sorterades 

kantbitarna ut från mittenbitarna och genom att titta på bilden över pusslet kunde barnen 

upptäcka likheter/skillnader och hitta rätt plats för bitarna. 

Plast pussel: Den här sortens pussel innehöll olika geometriska former i plast, där skulle 

barnen använda sin fantasi och tidigare erfarenheter för att para ihop bitarna med varandra. 

Från början under observationen såg det lätt ut för barnet att hitta en bit som passade ihop 

med den andra biten genom att ta en bit sänder och pröva alla olika vägar som gick. Om inte 

en bit passade tog barnet fram en annan bit vilken prövades på samma sätt, barnet fortsatte 

tills rätt bit hade hittats. Men efter en stund fick barnet lite bekymmer, barnet ville att figuren 

skulle se ut på ett speciellt sätt. Tillslut hittades rätt bitar, men de var svåra att sätta ihop, 

barnet bad då en pedagog om hjälp. 

Plus plus: Den här formen innehåller plustecken i plast i olika färger. Några barn byggde 

långa rader av samma färger genom att sortera ut just den färgen från resten.  

Spel: En pedagog och ett barn satt och spelade spelet ”vem där?”, som går ut på att gissa 

motspelarens figur antingen ett djur eller en människa utifrån spelplanen. Den ena spelaren 

frågar den andra spelaren, har din figur blåa ögon? Om svaret är nej ska den spelaren sortera 

ut alla som är blåögda från de som inte är det och fälla ner dessa.  

På/ avklädning kunde kopplas till sortering genom att när barnen hade varit ute skulle de 

antingen lägga eller hänga upp sakerna på dess rätta plats. De skulle även sortera blöta och 

torra kläder för sig, de blöta skulle till ett torkrum medan de torra skulle till barnets hylla i 

hallen.   

På samlingen genomfördes det två aktiviteter kopplat till sortering. Den ena var att ta reda på 

vilka som var här och vilka som inte var där. En annan aktivitet var när det var dags för lunch 

började pedagogen att säga alla barn som har en randig tröja får gå till matsalen, nästa grupp 

var alla som har blåa byxor får gå. Pedagogen sa påståenden som handlade om mönster och 

färger tills alla barn hade fått gå.  

Under leken inomhus uppmärksammades en lek med ett dockhus. Två barn skulle leka med 

dockhuset och började sortera alla möbler samt andra saker på dess rätta plats. Till exempel 

att stegen skulle stå lutad så det var möjligt att klättra upp på taket. Under observationerna 

utomhus syntes ett exempel på en jaga lek som innehöll sortering. Barnen stod i en grupp och 

valde vem som skulle jaga de andra. Det blir sortering eftersom barnen blir indelade i två 
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grupper en som jagar och en som inte ska jaga. De tränade också på turtagning genom att byta 

den som skulle jag de andra.  

I tabell 2 nedanför presenteras enkätsvaren utifrån i vilka aktiviteter som pedagogerna kunde 

se att barnen sorterade.  

Aktiviteter Antal svar 

Avslutande av aktiviteter 5 

Måltider 3 

På/av klädning 5 

Samling 1 

Spel/ pussel 5 

Ute/ inne lek  5 

Övrigt 2 

Tabell 2. Aktiviteter där pedagogerna anser att sortering förekommer och hur många som 

tyckte lika inom varje alternativ.  

Sorteringsaktiviteterna som framkom genom enkäten överensstämde med det som 

observerades i verksamheten. Observationerna visade att i dessa aktiviteter förekommer 

sortering på olika sätt. På kategorin övrigt var det inte många kommentarer. Jag valde ett av 

de två citaten från övrigt kategorin som bekräftar min definition av sortering som handlar om 

att para ihop saker efter egenskaper. Pedagogen skrev att ”Små barn gillar att undersöka, 

testa vad som passar ihop”. 

5.2 Vilka olika delar av matematiken kan barnen lära sig genom 

aktiviteterna? 
Genom observationerna framkom det olika sorteringsaktiviteter som presenteras under 

rubriken 6.1. Aktiviteterna kan skapa möjligheter till att lära sig olika delar av matematiken. I 

tabell 3 presenteras aktiviteterna samt vilka olika delar av matematiken barnen hade möjlighet 

att lära sig genom dessa.  

Aktiviteter Vilken matematik har barnen 

möjlighet att lära sig? 

Avslutning av aktiviteter Likheter/skillnader och mönster. 

Måltider Likheter/skillnader och mönster. 

Pussel/spel Former, gruppering, 

likheter/skillnader, mönster, 

räkning, tecken och turtagning.  

På/ avklädning Likheter/skillnader och mönster. 

Samling Gruppering, mönster, räkning. 
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Ute/inne lek Lek med dockhus: mönster. 

Jaga lek: gruppering och 

turtagning.  

Tabell 3 beskriver aktiviteter där sortering förekommer och vad barnen kunde lära sig för 

olika delar inom matematiken genom dessa.  

5.3 Vilken roll har pedagogen när barnen skall utveckla matematik genom 

aktiviteterna som uppstår? 

Matematik enligt pedagogerna utifrån enkäten är att det är roligt, språkbegrepp, 

minnesträning, form, antal, strategi, mönster, tänka, hitta lösningar, räkna, division och 

utlärningstillfälle.  

Genom enkäten framkom fem olika roller pedagogerna ansåg de kunde inta när barnen skulle 

utveckla matematik. Dessa är aktiv pedagog, deltagande pedagog, kunnande pedagog, 

stöttande pedagog och att utgå från varje individ. De presenteras i tabell 4 tillsammans med 

antal svar från enkäten.  

Rollen Antal svar 

Aktiv pedagog 2 

Deltagande pedagog 3 

Kunnande pedagog 2 

Stöttande pedagog 5 

Utgå från varje individ 4 

Övrigt  3 

Tabell 4 presenterar olika roller som pedagogerna anser vara deras roll. 

Under alternativet övrigt framkom det olika tankar om vad deras roll ansågs vara. Några citat 

får illustrera deras tankar: 

’’kommunikation, träna på språk/begrepp, planera lämpliga utmaningar, backa lite, ge 

barnen tid, låta dom tänka själv’’ 

’’när jag spelar spel eller pusslar är jag den med mest erfarenhet. Jag delger den. Jag är 

aktivt med, som deltagare. Inte en vuxen med bättre vetande’’.  

’’när jag deltar kan jag genom att jag är aktiv utmana varje barn efter sina behov. Vi väntar 

på tur, vi samtalar, vi räknar, benämner färger, orka spela färdigt. Avsluta. Finns med som 

aktiv, deltagare som stöttar och utmanar’’. 

En deltagande pedagog deltar i barnens aktiviteter. Under observationerna syntes det att 

pedagogerna deltog i de flesta pågående aktiviteterna med barnen. Det uppmärksammades 

exempelvis vid en spelsituation där pedagogen deltog i barnets aktivitet och samtidigt 
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utmanade den i dess lärande. Spelet gick ut på att ställa utmanade frågor som lät båda spelarna 

att tänka till. Några exempel på frågor som ställdes var:  

 Har din person blåa ögon? 

 Har personen brunt hår? 

 Har din person glasögon? 

 Har din person hatt/keps? 

 

En aktiv pedagog ser sin roll som flexibel och växelverkande. Ett exempel på denna roll var 

att pedagogen kom in i ett rum och satte sig på en bänk och observerade vad som på gick. Ett 

barn kom fram till pedagogen och bad om hjälp för att få ihop sitt bygg material. Pedagogen 

började prata med barnen om vad som pågick i leken utan att delta. Senare gick pedagogen in 

i leken och intog en roll.  

Min definition av en kunnande pedagog är att denna delger sina kunskaper till barnen. Under 

observationerna syntes det ett bra exempel på detta. Pedagogen berättade för barnen att det 

blir lättare lägga ihop pusslet om de sorterar ut bitarna med en rak kant först och lägger ihop 

de till en ram. Pedagogen visade sen att det finns olika former och färger på bitarna. I pusslet 

fanns det en blå papegoja, pedagogen uppmanade barnen hitta några bitar som innehåller 

något blått. Vid en annan del av pusslet var ett hörn fyrkantigt och då sa pedagogen att det är 

bra försöka börja med att hitta rätt fyrkantiga hörn enligt form, färg och position. Ett annat 

tips som pedagogen gav var att titta på locket hur bilden ska se ut, vilket underlättar för den 

som lägger pusslet att få en uppfattning om var bitarna ska ligga. 

En stöttande pedagog enligt mig är en pedagog som stöttar och uppmuntrar barnen till att 

klara av saker själva. I verksamheten syntes det två aktiviteter som denna roll kunde kopplas 

till. Under på/av klädningen var det ett barn som inte ville klä på sig själv, även om barnet 

ansågs kunna klara det själv. Pedagogen uppmuntrade och stöttade barnet genom att säga du 

klarar det här, jag vet att du kan. Pedagogen var kvar bredvid barnet och hjälpte till först efter 

att barnet fått provat själv. Vid måltiderna stöttade pedagogen barnen till att städa bort sin 

disk. I stället för att bara göra det åt dem, de påminde dem att plocka bort om de glömde. De 

fick förtroendet att klara det själv.  

Min definition av rollen utgå från varje individ är att pedagogen ser och utmanar varje barn 

utifrån deras nivå. Ett exempel på denna roll under observationerna var att en pedagog och 

några barn satt och spelade ett spel tillsammans. Ett av barnen hade svårt att följa reglerna i 

spelet. Pedagogen satte sig då ner med det barnet och berättade hur spelet skulle gå till och 

vilka regler som gällde. Pedagogen förklarade också att istället för att bli sur är det bättre att 

fråga.  

I studien framkommer det att pedagogerna i förskolan har många olika roller. Det bekräftas i 

följande citat, vilket enligt mig innehåller alla roller som framkom i studien: ”När jag deltar 

kan jag genom att jag är aktiv utmana varje barn efter sina behov. Vi väntar på tur, vi 

samtalar, vi räknar, benämner färger, orka spela färdigt, avsluta. Finns med som aktiv, 

deltagare som stöttar och utmanar ”. 
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6. Diskussion 

Detta inleds med en diskussion kring metod, därefter följer resultat, tillförlitlighet, 

implikationer för mitt kommande yrke och avslutningsvis förslag på fortsatt forskning. 

Resultatet kopplas ihop med den teoretiska forskningen i resultatdiskussionen.  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metoderna grundar sig på att jag ville få fram hur pedagogerna tänker kring 

matematikarbetet med inriktning på sortering och hur de ser på sin roll i arbetet med ämnet 

matematik.  

Det var svårt att hitta och välja metoder, då flera föreföll vara lämpliga. Eftersom deltagarnas 

tankar och åsikter kring ämnet skulle studeras valdes kvalitativa metoder. Datainsamlingen 

genomfördes med två olika metoder, en enkät till pedagogerna kombinerat med observationer. 

Från början var det bara tänkt att genomföra en enkät, men när den inte gav ett tydligt 

underlag till resultatet genomfördes kompletterande observationer. Intervjuer hade varit en 

användbar och lämplig metod då den leder till mer djupgående svar. På grund av tidsbrist 

användes inte intervju då det är tidskrävande när det gäller genomförande och bearbetning.  

Min mening är att kombinationen av en enkät och observationer bidragit till att svara på 

studiens frågeställningar.  

Vid valet av metoderna hade jag stöd av min studiekamrat. Det var fördelaktigt att ha henne 

till hjälp, både genom att få tips med enkätfrågorna och svarsalternativ. Under 

observationerna var det en stor fördel att vara två, det ledde till att mer material kunde samlas 

in. Hon har även varit till stor hjälp med bearbetningen av datamaterialet som kom in. Hon 

kommer vid ett senare tillfälle använda samma datamaterial till hennes studie med liknande 

frågeställningar.  

6.1.1 Enkät  

Arnqvist (2014) menar att en fördel med enkät är att det är möjligt nå ut till flera personer 

samtidigt, vilket jag instämmer med. Min förhoppning var att så många som möjligt av 

pedagogerna på de två förskoleavdelningarna skulle vilja delta, därför besöktes förskolan för 

att berätta om studien. Samma information skickades också ut via mejl, där enkäten 

bifogades. Deltagandet var helt frivilligt.  

Enkäten utformades med fasta svarsalternativ på de flesta frågorna, det fanns även med frågor 

där pedagogerna fick svara med egna ord. Tillsammans med min studiekamrat valdes att ha få 

frågor i enkäten. En omfattande enkät hade kunnat ge mer material men en sådan kan leda till 

att deltagaren lätt tappar intresset och inte orkar svarar på alla frågor. 

Det finns flera fördelar med att använda enkät som metod. En stor fördel är att det inte tar 

mycket tid från deltagarna, samt att frågorna formuleras likadant till samtliga deltagare. I 

denna studie underlättades dessutom bearbetningen eftersom pedagogernas svar var skriftliga. 

Denna metod har fungerat bra som en del i studien för att få svar på mina frågeställningar. 

Genom enkätens frågor med fasta svarsalternativ skapades en tydlig bild om vad de ansåg att 

deras roll var. Det framkom även i vilka situationer som sortering förekommer.  En svaghet 
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med att använda enkät är att det inte finns någon möjlighet till att ställa följdfrågor.  Jag 

kunde inte veta om deltagarna skulle svara och återlämna enkäten. Trost (2011) menar att 

frågor där deltagaren skriver svar kan vara svåra att tolka, genom att de till exempel skriver 

otydligt eller bara använder sig av ett ord. Jag instämmer i att om en person använder sig av 

bara ett eller några få ord kan det vara svårt att tolka, vidare kan ord ha olika innebörd 

beroende på i vilket sammanhang det använts. Där hade möjligtvis en intervju gjort det 

möjligt att ställa följdfrågor för att förtydliga.  

6.1.2 Bortfall  
Min förhoppning var att alla pedagoger skulle delta men när enkäten hämtades var det fem 

som svarat. Bortfallet blev två av sju, de resterande ligger till grund för resultatet. Frågorna 

med fasta svarsalternativ gav tydlig information. I frågorna där deltagaren fick skriva svaren 

själv, var en del otydliga och svåra att tolka. De otydliga svaren påverkade studien genom att 

de inte gick att använda till resultatet på grund av otillräckligt med information. Det går att 

genomföra en studie med få svar från antingen en enkät eller en intervju. Jag känner dock om 

det bara hade kommit in en enkät och observationerna inte hade genomförts hade 

datamaterialet varit bristfälligt. Nu när det inkom fem stycken gav det ett bra underlag, 

tillsammans med observationerna kunde de bidra till ett mer tydligt och innehållsrikt material. 

Vid intervju hade bortfallet kunnat minimeras då den hade skett på en gång.  

Med enkäten fick de längre tid på sig för att svara samt att de skulle hålla reda på den i 

pappersformat. En nackdel kan vara att papper lätt kan försvinna av olika anledningar, vilket 

kan vara grunden till ett bortfall. Ifall studien skulle genomföras på nytt hade jag försökt hitta 

andra sätt för deltagaren att svara, exempelvis mejla in svaren anonymt via en länk eller en 

allmän brevlåda. Dessutom hade svarstiden gjorts kortare för att minimera bortfallet.  

6.1.3 Observation 

När enkäterna gav mig begränsat med information om studiens frågeställningar, genomfördes 

observationer för att stärka och jämföra det som framkom via enkäterna. Genom dessa 

skapades det en bättre översikt över det som skulle undersökas. De gav också en klar bild över 

barnens aktiviteter och där med, vilka olika delar inom matematiken de hade möjlighet att 

utveckla samt en tydlig bild över vad pedagogens roll i dessa aktiviteter. Kylen (2004) 

påpekar att observation är en metod som gör det möjligt att få svar på saker som sker just nu.   

Innan de observationerna genomfördes togs de hänsyn till de forskningsetiska principerna 

genom att ge både pedagogerna och vårdnadshavarna information genom brev (bilaga 2 och 

3). 

Planen från början var att observationer skulle ske under två dagar, men det blev bara en då 

det insamlade materialet var tillräckligt. Cirka tre veckor innan besöket kontaktades förskolan 

via mejl och de bestämde dagen för genomförandet av observationerna. Dagen som bestämdes 

visade sig vara en lovdag för skolorna vilket medförde att barngruppen var ungefär hälften. 

Önskemål fanns om att få komma en vecka tidigare men det var olämpligt enligt förskolan, 

vilket medförde att vi inte hade möjlighet att påverka valet av dagen för observationen. 

Eftersom barngruppen var mindre pågick det inte många aktiviteter, om observationerna hade 

genomförts en annan dag hade det troligtvis funnits fler aktiviteter att observera. Om studien 
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genomförts under en annan årstid hade det varit möjligt se fler aktiviteter utomhus med 

koppling till sortering.  

Under min VFU har jag provat att både vara en deltagande och en icke deltagande observatör. 

Att vara en deltagande observatör innebär enligt mina erfarenheter att det ofta är aktiviteterna 

som hamnar i fokus och inte det som ska undersökas, vilket kan medföra att man missar 

mycket information. I studien valde vi därför att vara icke deltagande. När förskolan 

kontaktades angående observationerna frågade vi om det fanns möjlighet att videofilma 

aktiviteterna, men det gick inte då förskolan hade en policy om att det inte var tillåtet. Policyn 

var ett önskemål från föräldrarna, innebar att förskolan var väldigt noga med vad som 

fotograferades och filmades och i vilket syfte. Ifall observationerna hade filmats hade de gett 

mer material till studien och ökat tillförlitligheten då det gör det möjligt för observatören att 

se och uppleva observationerna flera gånger. Observations schemat fungerade bra trots 

omständigheterna att inte ha tillåtelse att fotografera eller filma aktiviteterna som pågick.  

Svårigheten var att observera barnens lek, då de ena sekunden leker en sak och i nästa sekund 

håller de på med något annat. Leken kunde även byta karaktär mitt i för att åter igen byta 

tillbaka till den första. Det var dock dessa observationer som gav mest information till 

studiens resultat. Løkken och Søbstad (1995) menar att observationer av barnens lek är en 

utmaning att genomföra, men att de kan ge mycket information.  

6.2 Studiens giltighet och tillförlitlighet 

Studiens giltighet och tillförlitlighet stärktes genom kombination av observationer och enkät, 

vilket tillsammans gav en fullständigare bild av det som studerades då. Enkätens svar 

jämfördes med hur pedagogerna agerade i verksamheten. Om en kamera av något slag hade 

fått användas för att fota eller filma hade det kommit in ytterligare material för att stärka 

resultatet. En fördel var att vi var två som gick ut i verksamheten och genomförde 

observationerna, om någon skulle bli osäker på något kunde den andra hjälpa till plus att det 

var möjligt att få in mycket material på kort tid. Båda metoderna ökar studiens giltighet och 

tillförlitlighet genom att de kompletterar varandra. Studiens tillförlitlighet stärktes även 

genom att jag beskrivit tillvägagångssättet noggrant. Då både enkäten och observationerna var 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar ökades studiens giltighet. Eftersom jag 

undersökt vanligt förekommande situationer i förskolan kan det vara möjligt att få liknande 

resultat nästa gång om sorterings utgångspunkterna är desamma.  

Jag tycker att metoderna har bidraget med mycket information till studien. De har bidragit till 

att besvara forskningsfrågorna och gett många konkreta exempel på sorteringsaktiviteter. 

6.3 Resultat diskussion 

Här besvaras och diskuteras studiens frågeställningar. 

6.3.1 Aktiviteter där sortering förekommer 

Resultatet visar att avslutande av aktiviteter är den vanligaste aktiviteten där sortering 

förekommer. På enkäten svarade alla pedagoger att de såg sortering förekomma i denna 
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aktivitet. Genom att barnen städar undan saker de använt syns sortering tydligt då det oftast 

finns speciella hyllor eller lådor där föremålen skall ligga för att skapa ordning och reda. 

Detta bekräftas i tidigare forskning, se till exempel Doverborg & Pramling Samuelsson(2009) 

och Hellquist (2015). Det här var den enda aktiviteten jag innan genomförd studie trodde 

innehöll sortering då tidigare forskning tagit upp denna aktivitet som exempel.  

När jag varit ute i andra verksamheter och spelat spel eller lagt pussel tillsammans med 

barnen har det inte funnits en tanke på att de aktiviteterna innehåller sortering Samtliga 

pedagoger har valt detta alternativ, under observationerna framkom det tydligt att spel och 

pussel innehåller sortering. Hur spel och pussel kan kopplas till sortering blev mycket tydligt 

när det fanns möjlighet att bara observera. Ifall jag istället hade deltagit i spelet hade fokus 

varit att följa reglerna. Nu kunde jag istället observera hur barnen sorterade efter färg, form 

och material, vilket är min definition av sortering. Aktiviteterna kan kopplas till både 

regelleken och Bishops aktivitet lek då regler och samspel är det mest centrala inom denna 

aktivitet (Lillemyr, 2002; Doverborg et al. 2013). 

Alla pedagoger ansåg att barnen sorterade i leken både inom- och utomhus. När 

observationerna genomfördes uppmärksammades många aktiviteter som kunde kopplas till 

sortering, men också till andra områden inom matematiken. Det blev tydligt när möjligheten 

fanns att få ta ett steg tillbaka och observera. Vid besöket på förskolan var det inte så många 

barn närvarande, vilket medförde att färre aktiviteter pågick. Under min utbildning har det i 

kurslitteraturen framkommit att leken är en viktig förutsättning för lärande inom matematiken, 

men också inom andra områden. Det kan bekräftas av både Lpfö 98 (Skolverket, 2011) och av 

Fauskaunger (2006) som har tagit fram tre viktig begrepp inom lärandet av matematik, dessa 

är matematik, lek och lärande.  

Pedagogerna angav att de såg sortering under både måltiderna och under av/påklädningen. 

Alternativet måltiden hade tre pedagoger valt, av/på klädningen hade alla pedagoger valt. 

Dessa aktiviteter har jag inte tidigare tänkt på innehåller sortering. Under måltiderna skulle 

disken sorteras i olika högar och vid av/ på klädningen skulle kläderna hängas eller läggas på 

speciella platser. I dessa aktiviteter fick barnen möjlighet att prova på saker själva. Under 

av/på klädningen finns det en given ordning som hjälper barnen med sortering till exempel att 

jackan ska hänga på kroken (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Jag anser att den 

givna ordningen kan hjälpa barnen i deras utvecklande av sortering.  

På en samling kan det genomföras många olika sorteringsaktiviteter till exempel att sortera in 

barnen i två olika grupper. Den här aktiviteten kan kopplas till Bishops aktivitet räkning 

(Doverborg et al. 2013) På enkäten var det en pedagog som kryssat i detta alternativ, men 

under observationerna uppmärksammades det att alla pedagogerna jobbade med detta. Enligt 

mig handlar det om att pedagogen ska ha matematik i åtanke för att det är i samspel med oss 

vuxna som barnen lär sig matematik. Det kan bekräftas av Philips & Soltis (2010).  

6.3.2  Vilka olika delar av matematiken kan barnen möta genom 

sorteringsaktiviteterna? 

 Inför studien trodde jag att sortering bara handlade om likheter/skillnader och att gruppera. 

Efter genomförd studie är det tydligt att det förekommer sortering i många av barnens 
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aktiviteter och att dem genom dessa kan få möjlighet att lära sig många olika delar av 

matematiken. Ett exempel är att under tiden som barnen lägger pussel upptäcker de både 

former, färger, likheter/skillnader. Det förefaller som att sortering går att koppla ihop med 

Alans Bishops aktiviteter design/konstruktion, mätning, lek och räkning eftersom de 

innehåller många delar av matematiken som barnen kan utveckla genom sorteringsaktiviteter, 

vilket stöds av Doverborg et al. (2013). Genom lek med dockhus, jaga lek, lek som 

förekommer vid en samling kan barnen stöta på och få möjlighet att lära sig mönster, 

turtagning och gruppering. Tidigare forskning visar på att barns lek ofta innehåller någon 

form av matematik (Björklund, 2015) 

Denna studie visar att barnen har möjlighet att lära sig likheter/skillnader, mönster, former, 

räkning, storlekar, turtagning, gruppera och tecken genom sorteringsaktiviteterna. Precis som 

Doverborg (2006a) poängterar att matematik i förskolan är mycket annat än bara räkning 

Något som förvånade mig var att sorterings aktiviteter kan innehålla många olika delar av 

matematiken. Det blev än klarare för mig vid observationerna och bearbetningen av 

datamaterialet.  

I många aktiviteter på förskolan kan barnen upptäcka olika färger, på exempelvis samlingen 

kan färgerna på barnens kläder undersökas. Tidigare forskning visar på att barn gärna sorterar 

efter färger (Forsbäck, 2006). Dock anses färger inte vara en del av matematiken, men jag 

anser att det kan vara en bra grund för att barnen ska kunna utveckla andra delar av 

matematiken. Ett exempel är pusselbitar som kan ha många olika färger och former, genom 

pusselläggning kan barnen lära sig flera olika delar inom matematiken.  Färger kan också vara 

en bra grund för att arbeta med matematik i många andra aktiviteter.  

Matematik är ett stort och innehållsrikt område, det är svårt att ge en definition på vad det 

egentligen är och vad det innehåller (Andersson, 2006). Det kan exempelvis vara att sortera 

föremål eller använda mönster (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2009; Björklund, 2015). 

6.3.3 Vilken roll har pedagogen när barnen skall utveckla sina matematiska 

tankar genom aktiviteterna? 

En viktig del när pedagogen skall stötta barnen i deras utveckling av matematik är deras syn 

på ämnet. Denna studie visar att pedagogerna beskrev matematik med begreppen: roligt, 

språkbegrepp, minnesträning, form, antal, strategi, mönster, tänka, hitta lösningar, räkna, 

division och utlärningstillfälle. Mycket handlar om hur pedagogen ser på ämnet, om de tycker 

det är tråkigt och komplicerat kan det överföras på barnet. Vilket kan medföra att de inte vill 

eller får svårare att lära sig matematik. Om pedagogen tycker det är roligt och överför det på 

ett roligt sätt till barnen kan det skapa möjligheter och intresse att lära sig. Andersson (2006) 

betonar att vuxnas syn på ämnet har en betydande roll i arbetet med matematik. Lpfö 98 

(Skolverket, 2011) betonar att det är genom oss vuxna som barnen ska få vägledning när det 

ska vidga sitt lärande inom matematiken.  

Rollerna att stötta barnen och att utgå från varje individ anses vara de viktigaste enligt 

pedagogerna, vilket jag instämmer i. Tidigare forskning visar på att det är viktigt att vara 

lyhörd för barnen och deras omvärld, men också utmana dem i deras lärande (Mårdsjö 

Olsson, 2005). Om pedagogen låter barnen själva upptäcka matematiken kan det vara svårt att 
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fånga upp varje barn, om pedagogen istället planerar aktiviteter kan pedagogen lättare nå det 

enskilda barnet (Ahlberg, 2000). Vidare skriver Ahlberg men också Philips och Soltis (2010) 

att lärandet går från den vuxna till barnet, som också är en utgångspunkt inom det 

sociokulturella perspektivet. När pedagogen ska stötta barnen är det viktigt att tro på barnet 

och utmana dem utifrån deras förutsättningar och behov. Det kan ske både i planerade 

aktiviteter och spontana aktiviteter. Om jag inte stöttar barnen, inte ser de som individer eller 

ger dem för svåra utmaningar, kommer de att lära sig något? 

En annan roll som framkom var deltagande/ aktiv pedagog. I enkäten var det få pedagoger 

som kryssade i alternativen deltagande- och aktiv pedagog, däremot under observationerna 

framkom det att pedagogerna nästan alltid var deltagande i barnens aktiviteter.  Jag tror att 

skillnaden i resultatet beror på hur de tror att de agerar, men i verkligheten gör de något annat. 

Enligt mig är det viktigt att pedagogen deltar i barnens aktiviteter då det bidrar till att barnen 

utvecklas och får möjlighet till att lära sig nya saker. Både Olsson (2013) och Philips och 

Soltis (2010) beskriver att när barnen upptäcker matematiken är det genom samspel med 

vuxna människor, vilket också är en del av det sociokulturella perspektivet. Det kan också 

vara betydelsefullt att de kan lära sig mer av någon som har djupare kunskaper. Lpfö 98 

betonar att barnen ska få vägledning av vuxna för att vidga deras lärande (Skolverket, 2011). 

Arbetslaget på den här förskolan hade kommit överens om att i rummen där barnens 

aktiviteter pågår ska det när möjlighet finns vara en pedagog närvarande. De ska försöka vara 

deltagande i aktiviteterna, vilket bidar till att de blir en del av barnens lärande. Genom att vara 

deltagande i barnens aktiviteter kan pedagogen skapa möjligheter för barnen att utveckla 

matematik. Det är pedagogens uppdrag att synliggöra den matematik som finna i barnets 

vardag (Doverborg, 2006b).  

 Ytterligare en roll som framkom var en kunnande pedagog. Under observationerna 

uppmärksammades det att pedagogerna i några av situationerna delgav sina kunskaper med 

matematiskt innehåll. Bäckman (2015) beskriver att det är viktigt att pedagogen har 

kunskaper i ämnet de ska lära barnen. Som blivande pedagog i förskolan är det viktigt att ha 

relevanta kunskaper i ämnet som skall läras ut. Om kunskaperna saknas kan det tyckas vara 

en skyldighet gentemot barnen att läsa in en grund i ämnet. Pedagoger som känner sig osäkra 

och saknar kunskaper i till exempel matematik kan ha svårt att hitta en bra nivå på delge sina 

kunskaper till barnen. Barn i olika åldersgrupper har olika behov. 

6.4 Implikationer för kommande yrkesuppdrag 

Det jag tar med inför min framtida yrkesroll är att sortering och matematik finns överallt i 

förskolans aktiviteter och verksamhet. Genom sorteringsaktiviteter kan barnen utveckla 

många olika delar inom matematiken vilket kan vara en bra grund för pedagogen att bygga på 

i barns matematiska lärande. Efter genomförd studie har jag fått en större insikt om hur viktig 

leken är för barns utveckling och lärande. En sorteringsaktivitet jag bär med mig inför 

framtiden är av/på klädning. Den bidrar till att utveckla olika delar inom matematiken 

tillexempel likheter/skillnader genom att barnen upptäcker att jackan ska hänga på kroken. 

Som framtida pedagog visar denna studie att det finns många viktiga roller som ska uppfyllas. 

Det viktigaste är att se varje barn som en egen individ och att det är min roll som förskollärare 
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att stötta varje barn i deras lärande utifrån deras nivå och förutsättningar, vilket förutsätter att 

jag har kunskaper i rollen som vägvisare i barnens lärande. Jag ska vara en bra förebild, stötta, 

utmana och uppmuntra barnen till att klara av saker själva genom att delta i deras aktiviteter. 

7. Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med studien har en förståelse skapats för hur viktig leken och vardagsrutinerna 

är för barns lärande inom matematik, samt hur mycket sortering det finns i vår vardag.  Ett 

förslag till fortsatt forskning är att ur ett barns perspektiv ta reda på hur de tänker kring 

sortering, genom att föra något slags samtal kring deras erfarenheter av sortering. Därefter 

försöka ta reda på i vilka aktiviteter de tycker att de sorterar och vad de tyckte pedagogen 

gjorde för att stötta dem.  

En framtida studie genomför jag gärna på en förskola som arbetar inriktat och mycket med 

matematik, eller en som är med i ett projekt om ämnet tillexempel matematiklyftet via 

Skolverket. 
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Bilagor 
Enkät                Bilaga 1.                                                           

1. Kan du beskriva vad matematik inom spel och pussel är för dig med hjälp av tre ord? 

 

 

 

 

2. I vilka situationer jobbar du med sortering och kategorisering tillsammans med barnen? 

 

 

 

 

 

3. Arbetar du med matematik i bestämda eller spontana situationer under en dag. Om 

bestämda kryssa i vilka här nedan för? 

 

o Frukost 

o Påklädning 

o Utevistelse 

o Lunch 

o Mellanmål 

o Gruppaktiviteter 

o Samling 

o Spel och pussel 

o Övrigt: 

 

 

 

 

4. I vilka situationer under dagen observerar du att barnen sorterar och kategoriserar av sig 

själva? 

o Måltider 

o Ute/inne lek 

o Påklädning 

o Städning 

o Samling 

o Spel och pussel 

o Annat: 



 

 

 

 

 

 

5. Vilken roll anser du som pedagog att du har när barnen skall utveckla matematik när de 

spelar spel eller lägger pussel? 

 

o Stöttande 

o Aktiv 

o Kunnande 

o Utgå från varje individ 

o Deltagande 

o Annat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informationsbrev till pedagogerna                                                                             Bilaga 2. 

Hej pedagoger! 

Vi är två studenter på Luleå tekniska universitet som heter Angelica Lund & Petra Mäkipiha 

och just håller vi på att skriva vårt examensarbete på förskollärar- programmet. 

Vårt syfte med examensarbetet är att få kunskap om hur barn i åldrarna 1-5 år, leker och lär 

matematik. Vi vill även få kunskaper i hur pedagogen samspelar tillsammans med barnen för 

att stötta dem i deras lärande. Studiens fokus är sortering och kategorisering. 

Frågeställningarna till studien är: 

 I vilka situationer använder sig barnen av sortering och kategorisering? 

 Vilken roll har pedagogerna i dem här situationerna? 

För att få in information till vårt arbete skulle vi vilja observera vilken roll du som pedagog 

har i situationer där barnen sorterar och kategoriserar för att stötta deras lärande. Vi är ute 

efter om du tillexempel är deltagande, stöttande eller aktiv pedagog. Det kommer att ske med 

hjälp av fältanteckningar under tiden som vi är ute i verksamheten. 

Det kommer inte att nämnas några namn under observationerna. Material som kommer fram i 

observationerna kommer att raderas efter bearbetningen. Det kommer bara att ses av oss och 

användas i den här studien. 

Deltagandet i observationer är frivilligt. Om du väljer att delta så är det helt okej att avsluta 

ditt deltagande när som helst och det kommer inte att få några konsekvenser.  

Om du INTE vill delta i observationerna så meddela det till oss när vi kommer på besök. 

Observationerna kommer att ske någon gång under v.13.   

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.  

Med vänliga hälsningar 

Angelica Lund naglun-2@ student.ltu.se 

Petra Mäkipiha petmki-2@ student.ltu.se, Mob: XXX-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare                                                                     Bilaga 3.                                                                                                                       

Hej Vårdnadshavare! 

Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som heter Angelica Lund & Petra 

Mäkipiha, just nu håller vi på att skriva vårt examensarbete på förskollärarprogrammet. 

Syftet med examensarbetet är att få kunskap om hur barn i åldrarna 1-5 år, leker och lär 

matematik och hur pedagogen samspelar tillsammans med barnen för att stötta dem i deras 

lärande. Studiens fokus är sortering och kategorisering. 

Frågeställningarna till studien är: 

 I vilka situationer använder sig barnen av sortering och kategorisering? 

 Vilken roll har pedagogerna i dem här situationerna? 

För att få fram information till vårt arbete skulle vi vilja observera er dotter/son och i vilka 

situationer de sorterar och kategoriserar. Det kommer att ske genom att vi är ute i 

verksamheten och för fältanteckningar. 

Informationen som kommer fram genom observationerna kommer bara att ses av oss och 

raderas efter att vi har bearbetat dem. Det som framkommer genom observationerna kommer 

bara att användas i det här arbetet. Eftersom vi är ute efter situationer där barnen sorterar och 

kategoriserar kommer inga namn att nämnas. Vi kommer inte att titta på enskilda barn utan på 

hela barngruppen.  

Deltagandet i observationerna är frivilligt.  

Om ni INTE vill att ert barn ska vara med var då vänlig och kontakta förskolan så snart som 

möjligt. Senast den 29 Mars 2016 

Observationerna kommer att ske någon gång under v.13.   

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några frågor.  

Med vänliga hälsningar 

Angelica Lund naglun-2@ student.ltu.se 

Petra Mäkipiha petmki-2@ student.ltu.se,XXX-XXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Observationsschema                                                                                                    Bilaga 4. 

 

 

Situationen Hur kan den kopplas till sortering och 

kategorisering? 

Pedagogens roll 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  


