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Abstrakt 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur pedagoger i förskolan 

utmanar barn matematiskt i samlingen. Studien genomfördes med hjälp av 

observationer samt ljudinspelning och anteckningar som stöd. Studiens resultat visar 

att interaktionen går från att vara mer individuell till att kräva mer samarbete. 

Interaktionen mellan pedagog och barn karaktäriseras av att pedagogen tar fram 

material och att pedagogen bekräftar och upprepar det barnen säger. Barnen utmanas i 

sitt matematiska tänkande genom att pedagogen ger barnen en konkret uppgift i ett 

konkret syfte, genom frågor och genom att pedagogen utvecklar uppgiften. 

 

Nyckelord: förskolan, interaktion, matematik, samlingar, sociokulturellt perspektiv, 

utmaningar 

 

  



 

 

Förord  

Grundidén till examensarbetet växte fram när vi läste matematik under vår utbildning. 

Kursen inspirerade oss, vilket bidrog till att vi ville och vågade fördjupa oss i hur 

pedagoger utmanar barn i samlingar med matematiskt innehåll. Från början upplevde 

vi att matematik var något svårt och lite skrämmande men tack vare studien har vi fått 

en ny lustfylld syn på matematik i förskolan. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till pedagogerna och barnen på förskolan där vi fick 

genomföra vår studie. Vi vill även tacka våra handledare Anna Vikström och Gunnar 

Jonsson som med trygg hand handlett oss med sina goda råd och synpunkter. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete samt våra nära och kära som 

stöttat oss under hela vår utbildning.   

 

Camilla Lindström & Malin Lindahl  
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1 Inledning 

Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande (Skolverket, 2016). 

Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 4 § fastställer att skolväsendet ska främja alla barns 

utveckling och lärande, där barnen ska ges stöd för att stimulera det livslånga 

lärandet. Skolverket (2016) anger i sin tur inriktningen och de riktlinjer pedagoger i 

förskolan ansvarar för i sitt pedagogiska uppdrag. Matematik är ett viktigt område att 

beröra då förskolan ska ”utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för [...] 

matematik” (Skolverket, 2016, s. 11). Förskollärare är ansvariga för att det 

pedagogiska arbetet i verksamheten genomförs så att alla barn blir stimulerande och 

utmanade i sin matematiska utveckling (ibid.). 

 

Tidigare studier visar att den matematik barn möter i förskolan även inverkar på deras 

senare förståelse i skolan (Wernberg, Larsson & Riesbeck, 2010). G. Emanuelsson 

(2006) menar att ”Små barns möte med matematik kan vara avgörande för hur de 

förhåller sig till ämnet i fortsättningen av det livslånga lärandet” (s. 43). Under 

barndomstiden utvecklas den komplexa kognitiva färdighet som förståelsen och 

användandet av matematik innebär. Att spontant känna igen och experimentera med 

matematiska begrepp, principer och idéer är mycket viktigt för framtida lärande 

(Björklund, 2012b). Det finns forskning om matematik och samlingar i förskolan, 

men hur pedagoger utmanar barn i samlingar med matematiskt innehåll har visat sig 

vara lite beforskat. 

1.1 Arbetsfördelning 

Eftersom vi ville diskutera och dela insikter med varandra har vi valt att genomföra 

alla moment i studien tillsammans. Det ansåg vi vara väldigt givande och det hjälpte 

oss att bearbeta tidigare forskning samt att tolka och analysera datamaterialet. 

 

 

   



2 

 

2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur pedagoger utmanar barn 

matematiskt i samlingen. För att besvara syftet har vi valt följande frågeställningar: 

 

 Vad karaktäriserar interaktionen mellan pedagogerna och barnen under 

samling? 

 Hur utmanas barnen i sitt matematiska tänkande? 

 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Nedan beskrivs kortfattat vad vi menar med några centrala begrepp i studien. 

2.1.1 Utmana 

När pedagogen genom frågor eller uppgifter hjälper barnen att komma vidare i sitt 

matematiska tänkande. 

2.1.2 Interaktion 

Allt samspel mellan pedagog och barn samt barn sinsemellan. Samspel kan vara 

samtal, kroppsrörelser, frågor och svar. Samspel är också när pedagogen ger barnen 

material och saker. 

2.1.3 Samling

När en barngrupp och en eller flera pedagoger sitter tillsammans och genomför en 

aktivitet. 
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3 Bakgrund 

3.1 Matematik 

Matematik är en uråldrig aktivitet som förändrats och förädlats av människor under 

åtskilliga generationer (Helenius, Johansson, Lange, Meaney & Wernberg, 2016). 

Olika dokumentationer visar att matematiken går att spåra minst femtusen år tillbaka i 

tiden (Björklund, 2012a). Matematiska tankesätt och system har utvecklats parallellt 

på olika håll i världen, förvisso med influenser från andra människors tankesätt 

(Butterworth, 1999, refererad i Björklund, 2012a, s. 16). För att underlätta vardagen 

och slippa memorera stora mängder data så används och vidareutvecklas gärna olika 

matematiska system (Björklund, 2012a). De matematiska system som vuxit fram har 

bidragit till hur människor än idag interagerar och samspelar med varandra (ibid.) 

Helenius et al. (2016) klargör att matematiken som utvecklas och sättet den tillämpas 

på påverkas av den värld människor lever i och de problem de möter. Matematik har 

funnits i förskolan sedan Friedrich Fröbels (1782-1852) tid (Wernberg et al., 2010). 

Fröbel ansåg redan för 150 år sedan att matematikkunskaper var grundläggande för att 

begripa omvärlden (Björklund, 2013). Matematik sägs vara en stor bidragande orsak 

till människans utveckling av kultur och samhälle (Björklund, 2012a). Då matematik 

är en del av miljön och kulturen som barn växer upp i belyser Björklund betydelsen 

för barns vardag och det livslånga lärandet. Björklund (2013) förklarar att matematik 

handlar om att göra vardagen mer hanterbar genom att uppfatta händelseförlopp och 

förändringar i sin omgivning och kunna bearbeta intrycken därifrån. Solem, Alseth 

och Nordberg (2011) framhåller att matematiskt kunnande handlar om att inneha 

kunskap om, förstå och använda matematik för att sedan utveckla och använda 

matematiska kunskaper i olika sammanhang och situationer.  

3.2 Matematik i förskolan 

Matematik är ett socialt och kulturellt redskap som barn möter i många vardagliga 

sammanhang och rutiner i förskolan (Björklund, 2012a). Förskolan är i sin tur en 

social och kulturell mötesplats där pedagogers samspel och stöd främjar barns 

matematiska utveckling. Idag har matematiken en framträdande roll i läroplanen för 

förskolan då det matematiska innehållet är betydelsefullt för barns förståelse för sin 

egen verklighet och omvärld (Skolverket, 2016). I förskolan läggs grunden för barns 

kunnande, attityder och inställning till matematik. De första matematiska erfarenheter 

som barn får under sin förskoletid kan spela en avgörande roll för hur deras syn på 

matematik utvecklas (L. Emanuelsson, 2006). 

Det är via språk och föreställningar som människor får kunskap om sig själva och 

omvärlden (Doverborg och Pramling Samuelsson, 2000). För att barnen ska kunna 

fortsätta sitt livslånga lärande inom det matematiska området krävs det att 

pedagogerna ger barnen möjligheter att utveckla ett matematiskt språk och 

användbara föreställningar inom matematik (ibid.). Wernberg et al. (2010) 

rekommenderar att pedagoger redan från början använder korrekta matematiska 
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begrepp bland barnen. Även om barnen kanske inte börjar använda det rätta begreppet 

direkt, så leder pedagogens upprepningar till att barnen med tiden utvecklar en 

förståelse för ordet (ibid.). För att få förståelse och utveckla barns matematiska 

kunnande är det viktigt att barnen erbjuds att kommunicera om sina erfarenheter för 

att synliggöra olika möjligheter och begränsningar (Björklund, 2013). Skolverket 

(2016) föreskriver att barnen ska erbjudas en trygg men samtidigt utmanande 

förskolemiljö som ger inspiration att utforska omvärlden. Enligt Doverborg et al. 

(2013) måste då pedagogen utmana och stötta både det enskilda barnet och 

barngruppen. Läroplanen (Skolverket, 2016) anger att pedagogen ska utmana, locka 

till lek och aktivitet samtidigt som de engagerar sig i samspelet med alla barn. Barns 

lärande sker i sociala sammanhang tillsammans med andra och Björklund (2013) 

framhåller att barnens förmåga att lösa uppgifter till stor del handlar om vilket socialt 

samspel barnen tillåts att delta i där deras kunskaper och strategier är välkomna. 

Wernberg et al. (2010) belyser att pedagoger har en betydelsefull roll i att arrangera 

situationer där barnen får undersöka matematik på ett meningsfullt sätt och att de även 

utmanar barnen när tillfälle ges. 

Förskolans vardag är fylld av tillfällen att utmana barnen. I en samling går det att 

skapa förutsättningar för barnen att utmanas i sin aktivitet genom att de tillåts 

undersöka, reflektera och pröva olika lösningar, vilket samstämmer med Skolverkets 

(2016) intentioner. Doverborg et al. (2013) betonar att det inte är tillräckligt att barnen 

bara utmanas utan pedagogen måste även, utifrån hur barnen tänker och uppfattar 

saker finnas med som ett stöd i lärprocesserna. Doverborg et al. upplyser att om barns 

förståelse inte utmanas av pedagogen medför det att många fenomen aldrig blir 

uppmärksammade. För att ett lärande ska kunna ske så behövs det en pedagog som 

förutom att utmana barnen även stöttar och utmanar dem vidare. Författarna påpekar 

att pedagogen kan ställa utmanande frågor eller berika lekar och aktiviteter med nya 

material för att på så sätt synliggöra något för barnen. 

Genom att pedagogen intar ett barns perspektiv och uppmärksammar barnens egna 

tankar om det matematiska innehållet stöttas barnens lärprocesser och pedagogen ges 

möjlighet att stimulera och stödja barnens matematiska utveckling i ett socialt 

sammanhang (Doverborg et al., 2013). Reis (2015b) poängterar vikten av att utgå från 

barns perspektiv och deras matematiska föreställningar där pedagogen genom 

meningsfulla sammanhang utvecklar barns nyfikenhet och engagemang. Enligt L. 

Emanuelsson (2006) handlar ett meningsfullt innehåll om att barnen anser att det är 

betydelsefullt och intressant och att det är något de kan relatera till. Reis (2015b) 

klarlägger att när pedagogen får förståelse för hur barnet uppfattar ett visst fenomen 

kan barnets tankar utmanas och problematiseras vidare. ”En viktig uppgift för lärare 

är att visa och erbjuda barnen tillrättalagda situationer, så att barnens spontana 

strategier aktiveras, utvecklas och utmanas” (s. 81). Författaren understryker att 

pedagoger ska erbjuda barnen verktyg som utifrån barnens tidigare erfarenheter kan 

leda till nya insikter. Reis (2015a) belyser att när pedagoger möter och lyssnar till 

barnens egna tankar ges tillfälle att utmana dem med frågor och reflektion. Då skapas 



5 

 

nya uppfattningar och kunskaper hos barnen, vilket ger dem förutsättningar att 

vidareutveckla sina matematiska förmågor. För att undvika ensidiga föreställningar 

om matematik påpekar Björklund (2012a) vikten av att låta barn mötas av matematik i 

olika sammanhang med ett varierat innehåll. I samlingen ges barnen möjligheter att 

stimuleras och utmanas i sina tidigare erfarenheter och tankar. För att pedagogen ska 

lyckas stötta barnen i sitt lärande är det enligt Björklund viktigt att först inta ett barns 

perspektiv för att därefter problematisera tillsammans i lärprocessen. Genom att ta 

tillvara på barns meningsskapande kan grunden läggas för ett matematiskt intresse i 

det livslånga lärandet (Bäckman, 2015). 

Pedagogers kunskaper i och inställning till matematik har inverkan på hur de utmanar 

och synliggör grundläggande matematiska begrepp för barn (L. Emanuelsson, 2006). 

Även Björklund (2013) framhåller att pedagogers matematikkunskaper spelar stor roll 

men hon tillägger också att de behöver ha förståelse för vad det innebär att utveckla 

barns färdigheter inom matematik. När barn blir inspirerade och utmanade av 

pedagoger skapas möjligheter för dem att utvecklas i sitt lärande och tänkande i och 

om matematik (L. Emanuelsson, 2006). Emanuelsson belyser att med barns kunnande 

i matematik som utgångspunkt och med hjälp av nyfikenhet och nya utmaningar samt 

tid för samtal, undersökningar och samarbete med andra barn kan kunnandet utvidgas. 

Palmer (2011) problematiserar hur pedagoger kan hjälpa barn att tänka och resonera 

matematiskt. Genom att utmana barns tänkande skapas hela tiden nya situationer som 

behöver lösas. I den pedagogiska rollen innebär det att inte alltid ge de färdiga svaren, 

utan istället utmana barnens eget tänkande via det matematiska språket. 

Förskolans uppdrag (Skolverket, 2016) är att låta barn utforska matematik i 

meningsfulla sammanhang. Pedagogernas matematiska ansvar innebär att varje barn 

utvecklar sin matematiska förmåga att undersöka, reflektera och pröva sig fram för att 

urskilja de matematiska begrepp och samband som finns i deras närmaste omgivning. 

Det är också viktigt att låta alla barn urskilja, uttrycka och undersöka samt utveckla de 

matematiska lärstrategierna genom att använda matematiska begrepp och samband 

(Skolverket, 2016). För att göra det matematiska utforskandet meningsfullt för barn 

påpekar Björklund (2013) att pedagoger har ett ansvar att synliggöra matematiken, ta 

fasta på barns matematiska kunskaper och att uppmuntra dem att prova sina 

färdigheter. Då barn bär på olika erfarenheter och behov behöver pedagoger besitta 

varierade kunskaper för att kunna bemöta alla barn i en barngrupp samtidigt som 

barns egna idéer och tankar ska tillvaratas i undervisningen. 

Solem et al. (2011) poängterar betydelsen av att barn bemöts av pedagoger som 

utmanar och stödjer dem i deras matematiska kunskapsutveckling både i praktiska och 

teoretiska situationer. Genom att anpassa utmaningarna efter varje barns 

förutsättningar ges barnen möjlighet att utvecklas utifrån sin egen förmåga och som 

Skolverket (2016) anger skapa tillit till sig egen förmåga. Vidare betonar Solem et al. 

(2011) att en förutsättning för att barn ges tillit till sin egen förmåga är när barn själva 

får diskutera och tänka kreativt kring olika förslag på lösningar. Solem et al. påpekar 

att när barn känner tilltro vågar de pröva sig fram och bli medvetna om att de kan 
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finna flera olika lösningar på ett problem. Genom interaktion och reflektion ges 

barnen nya kunskaper, som i sin tur skapar tilltro till deras eget tänkande. Bäckman 

(2015) framhåller att i interaktionen mellan pedagog och barn är det viktigt att 

pedagogerna är lyhörda och erbjuder barnen en variation av arbetsmetoder, material 

och uppgifter för att utmana och utveckla barns matematiska uppfattningar.  

Björklund (2013) betonar innebörden av pedagogens medvetenhet när det gäller hur 

matematik presenteras och används som ett problematiserande och synliggörande 

redskap både för barn och vuxna. En central aspekt för pedagogerna är att verkligen 

lyssna in barnens frågor och samtidigt stödja dem med stimulerande motfrågor för att 

utmana deras föreställningar och utveckla deras egen förståelse. Följdfrågor och 

motfrågor är vanligt förekommande i förskoleverksamheter i Norden. Tanken med att 

använda motfrågor är att barnet själv ska få resonera om olika sammanhang 

(Björklund, 2013). Björklund hävdar att motfrågor som exempelvis ”Vad tror du?” 

tenderar att bli för öppna för barnet. Istället rekommenderar hon att pedagoger tänker 

utifrån processer och utmanar med frågor som ger barnet chans att prova sin strategi 

och utforska principer. 

Det är av stor betydelse att pedagoger har en känsla och förmåga att fånga barns 

uppmärksamhet (Björklund, 2012b). Björklund framhåller att när ett barn inte förstår 

vissa aspekter av något fenomen eller inte har något intresse av det kommer barnet 

förmodligen inte fråga om det. När barnet inte känner sig tryggt inom ett matematiskt 

område, till exempel att använda räkneord så utmanar inte heller barnet sig inom det 

området. Om istället barnets intresse för något annat fångas upp och används går det 

att stödja barnets grundläggande förståelse och på så vis hjälpa barnet bygga upp 

tilliten till sin egen förmåga att utforska andra matematiska samband, såsom räkneord. 

Saknas det grundläggande kunskap om ett visst fenomen blir det svårt för barnet att 

tolka och förstå det pedagogen säger och de metaforer som används (ibid.). Björklund 

understryker därför att det är viktigt att barnet i meningsfulla och konkreta situationer 

ges möjlighet att förstå grunderna i matematik. Det är även av stor betydelse att 

pedagogen är medveten om vikten att pedagogen både är medveten om att använda 

lämpligt språk och lyssnar på hur barnen använder nyinförda begrepp. De sätt som 

barnet svarar på frågor och använder begrepp kan berätta mycket om barnets 

förståelse (ibid.). Även om pedagogen i förväg har bestämt vilket material som ska 

användas i samlingen så klargör Björklund att om pedagogen låter barnen utforska 

materialet på sina egna sätt, blir det möjligt att tolka barnens förståelse och tidigare 

erfarenheter. Enligt Björklund är intresset för barnets avsikter en nyckel till att 

utveckla barnets lärande. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Sociokulturell teori 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för hur pedagoger utmanar barn 

matematiskt i samlingen. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att lärande 

skapas i samspelet mellan individ och grupp där faktorer såsom språk, kultur, 

samhälle och interaktion med människor i ens omgivning är viktiga för utvecklingen 

av barns matematiska kunskaper (Säljö, 2003). Samtalet och interaktionen i vardagen 

har alltid varit och kommer under alla omständigheter att fortsätta vara den överlägset 

viktigaste lärmiljön för människor (Säljö, 2010). Hundeide (2006) påpekar att barn 

föds in i en social och kulturell värld som hela tiden utvecklas. Barns utveckling är 

sociokulturellt styrd och formas genom interaktion i meningsfulla sammanhang. 

Björklund (2013) framhäver att pedagogens roll är central när barn genom interaktion 

med sin omgivning stöds i sin lärprocess. I Säljö (2010) går det ta del av hur 

Vygotskij (1896-1934) beskriver människan som under ständig utveckling och 

förändring. I ett sociokulturellt perspektiv gör kulturella artefakter, verktyg såsom 

språk, matematik och andra hjälpmedel barns omgivning förståelig och konkret. 

Artefakter som kan sammankopplas med matematik inkluderar olika konkreta 

material som exempelvis geometriska former, vilka fungerar som ett sätt att 

symbolisera innehållet i matematik (ibid.). Hundeide (2006) framhåller att för att 

utmana barn vidare i sina lärprocesser är interaktionen och de kulturella redskapen, 

liksom tilliten till och stödet från omgivningen betydelsefullt för barns 

utvecklingsprocess. Förskolan är en social och kulturell praktik där barns matematiska 

kunskaper påverkas av de förutsättningar som erbjuds.  

De kulturella artefakterna såsom språk och samspel påverkar barn i deras förståelse, 

strategier och föreställningar. Neuman (1989) beskriver hur Vygotskij intresserade sig 

för språket och hur kommunikation och tankar utvecklas i sociala sammanhang. 

Genom att barn ges möjligheter till gemensam problemlösning får de en ökad 

förståelse för sin närmaste omgivning och utvecklar sitt sätt att tänka. Vygotskij har 

haft en framträdande roll inom det sociokulturella perspektivet och beskriver hur 

barns utveckling sker inom en proximal utvecklingszon, vilket betyder att lärande 

föregår utveckling. Den proximala utvecklingszonen utgör avståndet mellan det 

barnet klarar av att lösa på egen hand och det barnet klarar av med stöd av vuxen eller 

kamrat som utmanar barnet i lärprocessen (Arnqvist, 2015).  

Johansson och Nilsson (2015) belyser att pedagogens roll är viktig då det gäller att se 

till barns egna kunskaper och närmaste proximala utvecklingszon för att kunna 

utmana dem vidare i deras lärprocess. Genom att använda sig av ett givande och 

tagande i sina problemlösningar ges förutsättningar för pedagogen att både bryta sina 

egna mönster och samtidigt erbjuda barnen matematiska möjligheter utifrån deras 

egen omvärld och nivå. 
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Hundeide (2006) synliggör begreppet scaffolding som innebär att pedagogerna hjälper 

barn att reflektera och handla strategiskt genom ett anpassat stöd. Säljö (2010) 

beskriver scaffolding som en kommunikativ stöttning där pedagogen hjälper barnet att 

fästa uppmärksamheten på en startpunkt och lämpliga tillvägagångssätt i olika 

problem. Med en medvetenhet från pedagogernas sida ges barnen förutsättningar att 

utmanas i sitt lärande. Genom att hitta en balans att både lyssna till barns egna 

erfarenheter och initiativ och samtidigt styra den matematiska aktiviteten ges 

förutsättningar för ett utmanande och meningsfullt lärande, vilket är en del av 

förskolans pedagogiska uppdrag (Hundeide, 2006; Skolverket, 2016). För att förstå 

aktiviteter är dialog och kommunikation centrala element för att skapa ömsesidig 

förståelse mellan pedagog och barn (Persson, 2012). Persson påpekar också 

betydelsen av att fånga upp barnen när något oväntat och oplanerat sker. ”Möjligheten 

att stötta barnet så att det ’kan själv’, är därför beroende av dialog och 

kommunikation” (s. 9).  
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vilka vetenskapliga metoder vi har använt 

oss av, hur urvalet gick till samt de forskningsetiska principerna som styrt oss i vår 

studie. 

5.1 Kvalitativ metod 

Då studien bygger på att få en djupare förståelse för hur pedagoger utmanar barn i 

samlingar med matematiskt innehåll använde vi oss av en kvalitativ forskningsmetod. 

Detta är i enlighet med vad Bjørndal (2005) poängterar, en metod som passar bra då 

forskare söker djupare förståelse för något. Bjørndal framhåller att vid en kvalitativ 

undersökning finns en flexibilitet som ger utrymme för nya insikter i takt med att 

information samlas in. 

5.2 Datainsamling 

För att besvara syfte och frågeställningar samt för att komma nära aktiviteten valde vi 

att använda oss av observationer som metod (Franzén, 2014). Genom att observera 

tog vi del av den interaktion som skedde mellan pedagoger och barn i samlingar med 

matematiskt innehåll. Enligt Patel och Davidsson (2011) är observationer särskilt 

lämpliga när informationen som ska samlas in berör beteenden och händelseförlopp i 

naturliga situationer. Det går dessutom att studera detta i samma tillfälle som de sker 

(ibid.). Eftersom vi ville påverka samlingssituationerna så lite som möjligt och för att 

fokusera på den specifika situationen var vi icke-deltagande observatörer (Bryman, 

2012, refererad i Franzén, 2014, s. 62). Observationerna utfördes med en viss grad av 

struktur då vi sökte efter något specifikt (Franzén, 2014). Vi var öppna med 

observationens syfte då pedagogerna delgivits att vi skulle titta på interaktionen i 

matematiska samlingar. Håkansson (2013) framhåller att det är viktigt att tänka på 

vad som ska observeras, vilka andra metoder som kan kompletteras samt vilken 

struktur och vilka orsaksfaktorer som påverkar vid observationerna. En fördel med 

observationer är att det fångar direkta händelser och en nackdel är att resultatet kan 

bero på vem som utför observationen (ibid.). 

För att underlätta dokumentationen av observationerna valde vi att göra 

ljudinspelningar med hjälp av våra mobiltelefoner. Wehner-Godée (2010) påpekar att 

med inspelat material går det att analysera hur barn kommunicerar med varandra, med 

olika material samt hur de associerar och inspireras av varandra. Fördelar med 

ljudinspelning är enligt Bjørndal (2005) att det inspelade materialet finns kvar och vid 

varje nytt tillfälle går det att uppfatta nya uttryck i den observerade situationen. 

Bjørndal förklarar att när det inspelade materialet finns kvar ges förutsättningar för 

vidare bearbetning och självreflektion, vilket också var användbart för vår tolkning 

och analys av datamaterialet. Wehner-Godée (2010) belyser att separera ljud från 

andra intryck kan leda till starka upplevelser. För att fånga både den verbala och den 

icke verbala interaktionen kombinerade vi ljudinspelning med anteckningar. Även vid 
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ljudinspelning så rekommenderar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att 

anteckningar förs både för att kunna få med ansiktsuttryck och kroppsspråk som inte 

kan fångas upp av ljuduppspelning men också för att säkerställa att materialet inte går 

förlorat utifall att tekniken av någon anledning inte skulle fungera. Vi antecknade 

även vad som var det matematiska innehållet i samlingen, var och hur pedagoger och 

barn var placerade, vilket material som användes samt hur långa samlingarna var. 

5.3 Urval 

Eftersom syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur pedagoger utmanar 

barn i samlingar med matematiskt innehåll så behövde vi inte ta hänsyn till en viss 

åldersgrupp eller ett visst kön. Valet av förskola gjordes utifrån att en av oss 

genomfört verksamhetsförlagd utbildning på förskolan. Verksamheten är belägen i en 

mellanstor kommun i norra Sverige. Två förskollärare och två barnskötare arbetar på 

förskolan och barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-6 år. Personalen har i 

studien benämnts som pedagoger då både förskollärare och barnskötare varit lika 

delaktiga i planeringen och utförandet av samlingarna. Då vi inte hade behov av en 

viss ålder eller kön på barngruppen bestämde vi att pedagogerna fick välja vilka barn 

som skulle delta vid de olika samlingstillfällena. Det valet gjorde också att vi inte var 

lika sårbara vid eventuella bortfall av barn vid våra observationstillfällen. Alla barn i 

studien har fått fingerade namn. 

5.4 Genomförande 

Innan studien påbörjades kontaktades förskolechefen på den aktuella förskolan. Efter 

godkännande bestämdes att vi studenter skulle förmedla information till pedagogerna 

där första kontakten togs via telefon. Pedagogerna ställde sig positiva till studien. 

Genom att sedan besöka förskolan fick pedagogerna ett personligt möte med oss 

samtidigt som vi delade ut samtyckesbrev till både dem och vårdnadshavare. 

Pedagogerna tillfrågades om de hade möjlighet att planera in fyra samlingar med 

matematiskt innehåll och vi förklarade att de själva fick bestämma valet av antalet 

barn som skulle delta i samlingarna. Vi var öppna med att samlingarna behövde 

beröra matematik och att det var interaktionen som observerades. Efter våra 

handledares godkännande kontaktade vi förskolan igen och bestämde tillsammans 

med pedagogerna vilka dagar vi skulle komma och observera. För att få en noggrann 

datainsamling med en tydlig struktur valde vi att anteckna och spela in ljud vid våra 

observationer. Vid första tillfället kontrollerade vi samtyckesbreven tillsammans med 

en pedagog. Vi besökte förskolorna tillsammans för att observationerna skulle bli så 

objektiva som möjligt. ”Två personer ser inte en och samma situation på samma sätt” 

(Bjørndal, 2005, s. 35).  

5.5 Fyra samlingar med matematiskt innehåll 

Under observationerna studerades den interaktion som skedde i fyra samlingar på en 

förskola. Pedagogerna på förskolan hade själva planerat innehållet utifrån 
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informationen om att samlingarna skulle ha ett matematiskt innehåll och att det var 

interaktionen som skulle observeras. Alla samlingar hölls strax före lunch och pågick 

mellan 15-30 minuter. Samlingarna skedde i ett större rum som avgränsades med 

hjälp av två ljuddämpande skärmar och en soffa. Vi observatörer befann oss sittande 

på golvet en bit ifrån samlingen. När vi förde våra anteckningar använde vi oss av en 

låg bänk som skrivstöd. Ljudet spelades in genom att två mobiltelefoner placerades ut 

på olika ställen. En mobil i fönstret och en på golvet, båda i närheten av barnen och 

pedagogen. Innan den första samlingen påbörjades klargjorde pedagogen att det var 

frivilligt för barnen att delta. Nedan beskrivs de fyra samlingar med matematiskt 

innehåll som har observerats. 

5.5.1 Samling 1. Programmering och mönster (kl. 10.30–11.00) 

Pedagogen befann sig tillsammans med sju barn på en stor matta på golvet. 

Samlingens innehåll bestämdes av pedagogen och berörde både programmering och 

mönster.  Den första aktiviteten handlade om att barnen fick gestalta robotar som 

skulle programmeras och utföra olika rörelser med hjälp av symbolbilder. Pedagogen 

la fram material bestående av fem högar med bilder som symboliserade rörelserna 

klappa, stampa, hoppa, snurra och vicka på rumpan. Efter att pedagogen förklarat och 

visat alla rörelser med kroppen gavs barnen instruktioner om hur programmeringen 

skulle gå till. I den andra aktiviteten fick barnen en ny utmaning av pedagogen där 

tanken var att barnen skulle samarbeta och forma mönster genom att använda sig av 

samma bilder som i tidigare aktivitet. Barnen fick instruktioner om att de tillsammans 

skulle bilda ett mönster bestående av åtta symbolbilder. 

5.5.2 Samling 2. Lägesord och ordningstal (kl. 10.30–10.45) 

Fem barn kom in efter en utevistelse och satte sig i soffan efter pedagogens önskemål. 

Ett litet bord stod placerat mellan barnen och pedagogen. Pedagogen ställde upp fyra 

kaplastavar på bordet och talade om att det skulle föreställa en hage. Åtta plastdjur 

och en plastbil låg på golvet vid sidan om bordet. Pedagogen förklarade att barnen 

skulle få ställa figurerna på olika ställen. Barnen fick i turordning placera materialet 

efter pedagogens instruktioner. Därefter flyttades bordet undan och barnen fick ställa 

sig i ett led på golvet. Utifrån pedagogens instruktioner varierades barnens position 

ledet. 

5.5.3 Samling 3. Sudoku (kl. 10.35–10.55) 

Fem barn satte sig tillsammans med en pedagog på den runda golvmattan. Förutom 

fyra barn i åldrarna 4-6 år var även ett tvåårigt barn med. Tillsammans spelade barnen 

och pedagogen logikspelet Sudoku. I vanliga fall går spelet ut på att placera siffror på 

så sätt att siffrorna bara används en gång i både vågrät och lodrät riktning. Spelplanen 

för förskolebarnen bestod av ett pappersark med 4x4 rutor med fyra varierande 

material. I den första omgången användes duplolego, i den andra former (cirkel, 
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triangel, kvadrat och rektangel), i den tredje djur och i sista omgången var det blandat 

material (klossar, bilar, plastnallar och djur). 

5.5.4 Samling 4. Former, ordningstal och räkneord (kl. 10.30–10.50)  

Sex barn i åldrarna 5-6 år satt på en matta framför pedagogen. I den första aktiviteten 

hade pedagogen en tygtunna med fastklistrade ögon och mun bredvid sig. Framför 

tunnan hade pedagogen placerat skumgummiformer i olika färger. Barnen ombads att 

mata tunnan med de olika formerna. I den andra aktiviteten tog pedagogen fram tre 

ark där bokstaven S var placerad antingen först, i mitten eller sist. Sedan tilldelades 

barnen symbolbilder som alla innehöll S-ljudet. Barnen fick i uppgift att lyssna om S-

ljudet befann sig först, i mitten eller sist och därefter placera bilden på motsvarande 

ark. I den sista aktiviteten fick barnen använda sig av sina egna namn och visa vilken 

bokstav som var först, i mitten och sist. Avslutningsvis fick barnen räkna det totala 

antalet bokstäver i namnen samt räkna och jämföra med antalet bokstäver i alfabetet. 

5.6 Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra grundkrav som måste beaktas vid 

forskningsstudier. Dessa krav är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att informera alla deltagare om studiens syfte. 

Deltagarna ska få ta del av vad studien går ut på och informeras om att allt deltagande 

är frivilligt och att det går att avbryta när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Vi 

lämnade samtyckesbrev till berörd verksamhet och dennes pedagoger och 

vårdnadshavare efter förskolechef och handledarens godkännande. 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna i studien själva bestämmer över sin 

medverkan och ska inhämtas från samtliga personer som deltar i studien. För barn i 

förskolan som är under femton år är det deras vårdnadshavare som ger sitt samtycke. 

Det är frivilligt att delta och deltagarna har rätt att avbryta när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet försäkrar att all information om deltagarna används på ett 

ansvarsfullt sätt. Det insamlade materialet ska behandlas med försiktighet och lagras 

så att inga obehöriga kan ta del av datainsamlingen (Vetenskapsrådet, 2002). I vår 

studie kommer inga namn på personer eller verksamhet att anges, ej heller vilken stad 

materialet kommer ifrån. 

Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material bara får användas för 

forskningssyftet (Vetenskapsrådet, 2002). Studiens insamlade datamaterial kommer 

att förstöras efter avslutad forskning.  
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5.7 Bearbetning, tolkning och analys  

När den första observationen var genomförd påbörjade vi i direkt anslutning 

bearbetningen av det insamlade materialet. Efter varje observationstillfälle 

transkriberades ljudinspelningarna. Bjørndal (2005) förklarar att transkribering 

innebär att överföra de verbala ljudinspelningarna till text, vilket gör att 

kommunikationen framträder på ett tydligare sätt. När något ljud uppfattades otydligt 

i ljudupptagningen spelade vi upp samma sekvens flera gånger. Vid några enstaka 

tillfällen när deltagarna pratade samtidigt var det svårt att urskilja de exakta orden och 

samtalen blev därför ohörbara. Det har varit en tidskrävande process att bearbeta 

materialet och Björklund (2008) påpekar att den tidsödande behandlingen av insamlat 

material kan leda till att idéer utvecklas och teorier bildas. Vi gjorde även 

gemensamma reflektioner över våra synintryck och anteckningar. När vi analyserade 

det insamlade datamaterialet använde vi oss av det som Bryman (2011) benämner 

tematisk analys, vilket innebär att finna en struktur av återkommande mönster i 

materialet. För att strukturera materialet började vi med att färglägga dialogen i rött 

respektive svart beroende på om det var pedagogen eller barnen som pratade. Utifrån 

bearbetningen av datainsamlingen skrevs våra transkriptioner ut, lästes och tolkades 

för att upptäcka kategorier, samband och mönster. Genom att tillsammans läsa och 

tolka en transkribering i taget gavs en förståelse för vilka kategorier som på ett 

överskådligt sätt ger en sammanfattning av analysen. Kategorierna utformades genom 

att skriva ner pedagogernas tillvägagångssätt som hade anknytning till 

frågeställningarna. Sedan när alla transkriberingar jämfördes kunde vi urskilja 

mönster som var återkommande i samtliga samlingar. Avslutningsvis bestämdes 

tillsammans med handledare passande rubriker för de olika kategorierna för att på 

bästa sätt besvara frågeställningarna. 
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6 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av studien som utifrån de mönster som 

analysen visat besvarar våra två frågeställningar: Vad karaktäriserar interaktionen 

mellan pedagogerna och barnen under samlingen? Hur utmanas barnen i sitt 

matematiska tänkande? I de fyra samlingarna som har observerats i studien 

framträdde sex olika kategorier: 

 

 Interaktionen karaktäriseras av att pedagogen tar fram material 

 Interaktionen karaktäriseras av att gå från mer individuell till att kräva 

samarbete 

 Interaktionen karaktäriseras av att pedagogen bekräftar och upprepar det 

barnen säger 

 Pedagogen utmanar genom frågor 

 Pedagogen utmanar genom att ge barnen en konkret uppgift i ett konkret syfte  

 Pedagogen utmanar genom att utveckla uppgiften 

 

6.1 Interaktionen karaktäriseras av att pedagogen tar fram material 

Studiens resultat visar att mycket av interaktionen karaktäriseras av att pedagogen tar 

fram material. Ett exempel är samlingen som handlade om lägesord och ordningstal. 

Pedagogen hade tagit fram åtta plastdjur och en plastbil som barnen fick välja var de 

ville placera. Vid det här tillfället fick Julia välja ett plastdjur som hon skulle placera i 

bilen. Julia som valde artefakten nalle fick uppleva lägesordet i och utmanades även 

inom sin proximala utvecklingszon. Pedagogen försöker uppmärksamma Julia på 

ordningstalet första genom att fråga vilken plats fåret har. När Julia svarar: ”Nummer 

ett” utmanas hon i sin proximala utvecklingszon då hon med stöd av pedagogen 

kommer fram till att fåret står på första plats i raden. 

 

Pedagog: Sen undrar jag om Julia kan komma och sätta någonting i bilen? 

[Julia sätter en nalle i bilen] 

Hugo: Den kör bil. 

Pedagog: Precis. Men då undrar jag vem som står på andra plats i den här raden nu? Vem står 

på andra plats i den här raden? 

Julia: Nallen. 

Klara: Nallen. 

Pedagog: Vem är det här? 

Julia: Fåret. 

Pedagog: Fåret. Vilken plats har den? 
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Julia: Nummer ett. 

Pedagog: Vad säger man då? Vad kallar man det? Fffff. [Ljudar] 

Klara: Första. 

Pedagog: Första ja, precis. 

6.2 Interaktionen karaktäriseras av att gå från mer individuell till att kräva 

samarbete  

Observationerna visade på att samlingarna ofta började med att barnen skulle lösa 

olika uppgifter individuellt till att de sedan behövde interagera med varandra. I den 

här övningen som är en fortsättning från föregående exempel, gick barnen från att 

enskilt placera plastföremål i olika lägen till att lösa uppgiften tillsammans med hjälp 

av sina kroppar. De utmanades genom att samarbeta och samspela med varandra. 

 

Pedagog: Vet ni vad? Nu tänkte jag att ni skulle få använda eran kropp och göra det här. Så då 

flyttar vi undan bordet. Och så får ni ställa er upp. Och då undrar jag om ni kan göra ett led 

där Alice står i mitten? 

[Barnen interagerar med varandra för att finna en lösning med Alice i mitten] 

Julia: Okej, det här vart ju… Oscar om du ställer dig bakom mig och Lucas framför, nej Alice 

framför Lucas. 

Pedagog: Hur tänkte ni? Kan ni berätta? 

Julia: Två på den sidan och två på den här sidan. 

 

Ett liknande exempel observerades i samlingen som handlade om programmering och 

mönster. I tillfället nedan hade barnen i aktiviteten innan arbetat individuellt med 

programmering, för att nu börja samarbeta och tillsammans forma mönster av 

symbolbilderna klappa, stampa, hoppa, snurra och vicka på rumpan. 

 

Pedagogen: Ska man se det här som en dans så är det ofta att det finns mönster när man 

dansar. Att man gör samma rörelser flera gånger. Så jag tänker att ni ska samarbeta när vi gör 

det här mönstret, så vi turas inte om den här gången utan vi jobbar tillsammans för att göra 

mönster. Vad tycker ni, hur ska vi göra? Vi har fem olika rörelser men vi har bara åtta platser.  

[Barnen börjar interagera med varandra och materialet] 

 

6.3 Interaktionen karaktäriseras av att pedagogen bekräftar och upprepar  

I samlingen som handlade om lägesord visade det sig att pedagogen stöttade barnen 

genom att bekräfta och ibland också upprepade det barnen sa. I den här samlingen 

användes artefakterna ekorre, får, nalle och gris som illustrerade hur lägesorden 

bredvid, i och mitten fungerar. 
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Pedagog: Nu hamnar det under bordet. Och så undrar jag om Julia kan komma och ta ekorren 

och sätta den bredvid någon annan? 

Julia: Bredvid fåret. 

Pedagog: Vars hamnade han då då? 

Julia: I stallet. 

Pedagog: Precis, nu står dom bredvid varandra. 

Pedagog: Hugo kan du komma och sätta någon bredvid någon annan? Du får bestämma själv. 

Vem står han bredvid nu då? 

Hugo: Nallen. 

Pelle: Nallen. 

Pedagog: Precis, men vem är det som står i mitten av den här raden nu? 

Hugo: Grisen. 

Pedagog: Det var grisen ja, precis. 

 

Ett liknande exempel utspelas när pedagogen håller upp en kvadrat framför barnen 

och barnen svarar då trekant. Pedagogen bekräftar även här barnens utmaningar att 

finna den rätta benämningen på formen. 

 

Pedagog: Har den tre kanter? Ska vi räkna? En, två, tre, fyra kanter hade den. [Barnen räknar 

tillsammans med pedagogen] 

Lisa: En fyrkant. 

Pedagog: En fyrkant. En… 

Lucas: En fyrkant. 

Pedagog: En kvaa… drat. [Barnen fyller i] Jaa! Och så kommer det en som också har fyra 

kanter, men den ser inte riktigt likadan ut. Den här har fyra lika långa sidor. [Håller upp en 

kvadrat] Den här har två kortare och två längre. [Håller upp en rektangel] Är det någon som 

vet vad den där heter då? 

Lisa: Ja. 

Pedagog: Cirkel, triangel, kvadrat… och… rektangel. [Viskar. Väntar in svar från barnen] 

Lisa: Rektangel. 

 

6.4 Pedagogen utmanar genom frågor 

I den här samlingen blir barnen utmanade genom att pedagogen vid upprepade 

tillfällen frågar barnen om de vet vad ett mönster är. Uppgiften bestod av att barnen 

skulle bilda ett mönster av symbolbilder som artefakter. 
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Pedagog: Vad är ett mönster för nånting? 

Alice: Kanske dom här mönstrena. 

Hugo: Vi ska inte ta det där. 

Oscar: Nu tar jag dom här. 

Pedagog: Vad är ett mönster? 

Julia: Oscar, du tar bara, det är inte bara din. 

Alice: Vad sägs om att… dom här mönstrena? 

Pedagog: Men vad är ett mönster frågar jag? Är det någon som kan förklara vad ett mönster 

är? Vi har pratat om det förut. 

Alice: Kanske snurra och hoppa? 

Pedagog: Är det ett mönster, snurra och hoppa… i sig? 

Alice: Dom här blir lite ljudiga också. 

Julia: Och dom här blir tysta… Oscar du får inte bara ta. 

Barnen samspelade med varandra och till slut bildades ett mönster av ljud med hjälp 

av pedagogens utmanande frågor och symbolbilderna. 

Pedagog: Mmm, det verka som ett mönster men jag frågade vad ett mönster är för nåt, är det 

nån som kan svara? 

Julia: Ja, typ som det här, bok och lapp, bok, lapp, bok, lapp. 

Alice: Eller såhär... olika ljud. 

Pedagog: Men är det här ett mönster? Det är olika ljud. 

Alice: Men inte sådär. 

Pedagog: På vilket sätt? 

Alice: Så. 

Julia: Det här är också ett mönster, stor, liten, stor, liten. 

Pedagog: Det låter som att ni upprepar nånting, är det… det ni menar ett mönster är? Nåt som 

upprepar sig. Tänker jag rätt? Tänker jag rätt nu? 

Hugo: Det här är ett mönster. 

Pedagog: På vilket sätt? 

Julia: Det här är ett mönster, stor, liten, stor, liten, stor. 

 

Pedagogen uppmärksammar Oscar som sitter och tittar på symbolbilder lite avskilt 

från de övriga barnen. Även i detta exempel karaktäriseras interaktionen av frågor. 

Pedagogen utmanar och samspelar inom Oscars proximala utvecklingszon då hen tar 

reda på hur hen ska utmana barnet utifrån barnets förståelse.  
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Pedagog: Hur gör man ett mönster Oscar? Kan du visa mig? Visa mig, kom, kom och visa 

mig. Hur gör man ett mönster? Vad är ett mönster för någonting Oscar? 

[Oscar tittar på symbolbilderna] 

Pedagog: Hur tänker du Oscar? Berätta! På vilket... på vilket sätt är det här ett mönster? 

Oscar: Den, den, den, den, den, den, den, den, den, den. [Pekar på symbolbilderna] 

 

6.5 Pedagogen utmanar genom en konkret uppgift i ett konkret syfte 

I samlingen om programmering visar observationen att pedagogen har ett bestämt 

syfte där interaktionen om det matematiska innehållet uttrycks genom samspel mellan 

pedagogen och barnen, barnen sinsemellan och artefakter. 

 

Pedagog: Det vi ska göra idag på samlingen... vi ska programmera. Vad betyder det? Att 

programmera... 

Alice: Att man ska typ… att Lilly är en robot åsså så skriver jag typ… ehh att hon... åsså gör 

jag en sväng dit eller sväng vänster… att hon då... att hon vrider sig dit då. 

Pedagog: Okej, så du ger henne… 

Lucas: Typ som Vektor. [En app på Ipad] 

Pedagog: Som Vektor? Vad gör vi på Vektor tänkte du? 

Alice: Där programmerar vi inte Lucas. 

Lucas: Vad heter det den där roboten? 

Alice: Lightbot. 

Pedagog: Lightbot, just det. Har alla här provat Lightbot? 

 

6.6 Pedagogen utmanar genom att utveckla uppgiften 

I den aktuella uppgiften utmanas barnen genom att pedagogen vidareutvecklar 

uppgiften med olika konkreta material. Pedagogen förvånas då Lisa uttrycker att 

uppgiften med duplolego är enkel att utföra. Pedagogen har garderat sig genom att ha 

förberett ett nytt material som består av former som cirkel och triangel. 

 

Lisa: Det var hur lätt som helst. 

Pedagog: Var det hur lätt som helst. Jaha, då måste vi prova… vänta vi gör så här Kalle. 

Vänta. 

[Pedagogen häller tillbaka duplolegot i en låda] 

Lisa: Lätt som en plätt. 

Pedagog: Jaha då tar vi väl det lite svårare då. 
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Pelle: Svårare. 

Pedagog: Ska vi göra det? 

Lisa: Mm. 

Pedagog: Om det nu är... om ni tycker att det här är svårare? 

Lilly: Rosa. 

Pedagog: Nu är det inte vilken färg det har... vilken form har den hära? 

Lisa: Rund. 

Pedagog: Rund. Vet ni vad man kan kalla den då? När den är rund för ett annat ord? 

Lisa: En cirkel. 

Lilly: En cirkel. 

Pedagog: En cirkel ja. Det här då? Vad är det för form? 

Barnen i kör: En triangel. 

 

6.7 Sammanfattning av resultat 

Mycket av interaktionen karaktäriseras av att pedagogen plockar fram 

konkret material som används i samlingen. I inledningen av samlingarna löser barnen 

ofta uppgifter individuellt och samtalar med pedagogen för att senare allt mer lösa en 

vidareutvecklad uppgift tillsammans genom att samarbeta. Pedagogerna stöttar 

barnens uttryck och svar generellt i alla fyra samlingarna. Det framgår också i 

resultatet att pedagogerna utmanar barnen genom att ge dem en konkret uppgift i ett 

konkret syfte där interaktionen uttrycks genom samspel mellan pedagog och barn, 

barnen sinsemellan och de artefakter som pedagogen erbjuder. Det visar sig att 

pedagogerna generellt ställer frågor och utvecklar uppgifterna med nytt material och 

därigenom utmanas också barnen inom sin närmaste utvecklingszon. 
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7 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis metoden som använts i studien. Därefter 

diskuteras resultatet kopplat till tidigare forskning och teori utifrån studiens 

frågeställningar: Vad karaktäriserar interaktionen mellan pedagogerna och barnen 

under samlingen? Hur utmanas barnen i sitt matematiska tänkande? Avslutningsvis 

delges implikationer för yrkesuppdraget som förskollärare samt förslag till fortsatt 

forskning. 

7.1 Metoddiskussion  

Kvalitativa studier karaktäriseras av en stor variation när det gäller genomförandet, 

Patel och Davidsson (2011) betonar att det är svårt att hitta uppenbara regler, 

procedurer eller kriterier för att uppnå god kvalitet. Alla kvalitativa studier är unika, 

men för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om studiens tillförlitlighet 

har vi noggrant försökt beskriva forskningsprocessen och de val vi gjort (ibid.). 

Håkansson (2013) framhåller att en nackdel med observationer är att resultatet kan 

vara beroende på vem som gör observationerna. Vi var medvetna om att vi som 

observatörer kan påverka resultatet, men utifrån det insamlade materialet har vi ändå 

försökt att bearbeta, tolka och analysera så objektivt som möjligt utifrån vad som 

faktiskt hände och sas i samlingarna. Under våra fyra observationer var vi två 

observatörer vid varje tillfälle för att båda skulle lyssna och ta del av intrycken. 

Genom att vi observerade samma händelseförlopp och att vi sedan diskuterade hur 

observationerna kunde tolkas gemensamt kunde vi hantera den nämnda felkällan 

(ibid.). Att observera är inte lätt och genom att vi hade varandra så har vi kunnat 

väcka varandras nyfikenhet och tankar till att våga vara kritiska i det vi ser och gör. 

Eidevald (2013) påpekar att då det finns många faktorer som påverkar i 

observationerna är det därför omöjligt att göra en helt objektiv bedömning av sina 

iakttagelser. Därav betydelsen av att reflektera över det insamlade materialet 

tillsammans och bjuda läsaren både på djup och bredd.  

Inledningsvis funderade vi på att filma samlingarna men efter ett snabbt övervägande 

kom vi fram till att det inte var en optimal metod för oss. Dels på grund av etiska skäl 

samt att vi inte kände oss trygga i att använda filmkamera (Franzén, 2014). Om vi 

hade filmat hade vi förmodligen kunnat fånga ännu mer interaktion och tydligare 

kunnat se vem som sa vad för att på så sätt få ett tydligare sammanhang. Att vi inte 

valde att filma visade sig dock vara ett klokt beslut då pedagoger på den aktuella 

förskolan uttryckte att de inte kände sig helt bekväma med att bli filmade. Istället 

bestämde vi oss för att göra ljudinspelningar på samtliga observationer. En fördel med 

att spela in ljud var att vi som observatörer kunde vara nära samlingarna utan att det 

tog fokus från pedagogerna och barnen under själva aktiviteterna (Franzén, 2014). 

Upplevelsen är att samlingssituationerna genomfördes på ett naturligt sätt, vilket var 

en del av tanken då samlingar hör till barns vardag och kultur på förskolan. En annan 

fördel var att det inspelade ljudet fanns kvar så att vi under transkribering och 
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tolkning kunde spela upp ljudinspelningarna flera gånger samt förstärka med våra 

anteckningar för att på så sätt göra så rättvisa och objektiva analyser som möjligt. 

Däremot fick vi uppleva, precis som Wehner-Godée (2010) påpekar att det var väldigt 

tålamodsprövande att spela in ljud då vi behövde lyssna på ljudupptagningarna flera 

gånger, för att uppfatta vad deltagarna sa. Genom ljudinspelning och att vi 

observatörer både kunde lyssna och ta del av varandras anteckningar gavs goda 

förutsättningar för analysen. Att vi utförde observationerna tillsammans och att vi 

även spelade in ljud blir enligt Patel och Davidsson (2011) ett sätt att kontrollera 

studiens trovärdighet. Intrycken om hur pedagogen och barnen interagerade med 

varandra och barn sinsemellan med både språkliga och kroppsliga uttryck förstärktes 

med våra respektive anteckningar. Vi hade även tänkt intervjua pedagogerna som 

hållit i samlingarna för att komplettera och upptäcka detaljer som eventuellt hade 

missats under observationerna och ljudinspelningarna. Det alternativet valdes bort 

eftersom vi då hade fått pedagogernas egna beskrivningar över hur de arbetar, vilket 

inte var studiens syfte.  

7.2 Resultatdiskussion 

7.2.1 Pedagogers metoder att utmana barn i samlingen 

Studiens resultat visar att pedagogerna använder flera olika strategier för att utmana 

barnen i deras matematiska lärande. Barnen utmanas i det matematiska innehållet av 

pedagogen genom samtal men också genom att interagera sinsemellan eller med de 

olika konkreta materialen. Enligt Björklund (2013) är det fördelaktigt att pedagoger 

arbetar utifrån barnens lärprocesser och utmanar dem med frågor så att barnen får 

möjlighet att testa och utforska sina egna strategier. Även resultatet i vår studie visar 

att pedagogerna ställer utmanande frågor till barnen, som de också fick tillfälle att 

testa både enskilt och tillsammans med kamraterna. Barnen i studien fick vid flera 

tillfällen diskutera kring olika förslag på lösningar och som Solem et al. (2011) 

skriver är det en förutsättning för att barn ska få tillit till sin egen förmåga. 

Doverborg et al. (2013) framhåller att pedagoger kan stödja barns matematiska 

utveckling i ett socialt sammanhang genom att uppmärksamma barns egna tankar om 

det matematiska innehållet. En fundering som uppstått under studiens gång är om det 

är svårare att ta tillvara på barns perspektiv när det finns ett färdigplanerat innehåll i 

samlingen. Att det kan missgynna barns lärstrategier att utvecklas och utmanas vidare, 

eftersom det finns risk att pedagogen då är så fokuserad på det planerade innehållet. 

Innehållet i de matematiska samlingarna var redan bestämt i förväg av pedagogerna, 

men uppfattningen är ändå att barnen gavs möjlighet till delaktighet i de olika 

uppgifterna. Barnen utmanas av det tänkta innehållet och genom den interaktion som 

utspelar sig med material, samtal och pedagogens frågor. Generellt besvarar 

pedagogerna barnens tankar och frågor men vid något enstaka tillfälle förbises 

barnens frågor. Björklund (2013) poängterar vikten av att pedagogen inte bara 

fokuserar på det tänkta innehållet i undervisningen, utan också tar sig tid att tolka 

barns uttryck och frågor för att barnen ska ges en god grund för sitt livslånga lärande. 
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Utifrån barns eget perspektiv är vår uppfattning att barnen skulle kunna utmanas 

vidare i sitt matematiska lärande om pedagogen var ännu mer lyhörd och lyssnade in 

barnens frågor och tankar, vilket i enlighet med Reis (2015a) och Björklund (2013) 

också skulle gynna barnen att vidareutveckla sina matematiska förmågor. Det 

förutbestämda innehållet går att uppfatta som en faktor som skulle kunna påverka 

barns möjligheter till delaktighet för hur det matematiska innehållet hade kunnat 

utvecklas.  

Franzén (2014) påpekar att konkret material kan utmana barn i sitt lärande, vilket 

också visat sig i vår studie där pedagogerna genom att använda sig av material i 

uppgifterna vägleder och stöttar barnen i olika utmaningar. I observationerna framgår 

det att när pedagogen med hjälp av artefakter illustrerar exempelvis lägesord, så vågar 

barnet både individuellt utmana sig själv och i samspel med sina kamrater utföra olika 

uppgifter. Säljö (2003) påpekar att barn förser sig med kunskaper i sociala 

sammanhang och i interaktion med andra. Genom att pedagogerna använder sig av 

förutom språket, artefakter såsom symbolbilder och andra lekmaterial leder det till att 

barnen i meningsfulla former ges möjligheten att upptäcka samband samt fördjupa sin 

matematiska förståelse. I förskolan (Skolverket, 2016) är det viktigt att pedagogen har 

en förmåga att samspela och kommunicera med alla barn för att barnen ska lära sig att 

samarbeta och lösa problem med hjälp av olika uttrycksformer. Lekens lustfyllda 

former är betydande för barns interaktion och samspel då de ges möjlighet för att 

uttrycka sina erfarenheter (ibid.). Genom att barnen interagerar och samspelar både 

med pedagogen och med varandra, men även med materialet ges goda förutsättningar 

för att de utvecklar nya insikter och kunskaper samt utmanas i matematik.  

Enligt Solem et al. (2011) ska barnen få möta pedagoger som utmanar och stödjer 

dem i deras matematiska kunskapsutveckling både i praktiska och teoretiska 

situationer. Pedagogerna i denna studie upplevs genom observationerna engagerade i 

de samlingar de genomför. De införlivar också ett lugn då de inte på något sätt 

stressar fram svar eller handling från barnen i sina aktiviteter. Genom att stötta barnen 

i deras tankar och bekräfta dem i de uppgifter de tilldelas ges barnen möjlighet till att 

utifrån sin egen förmåga pröva sig fram och upptäcka att det ibland finns flera 

lösningar på en uppgift eller ett problem. Doverborg et al. (2013) betonar att 

pedagoger behöver stötta både barngruppen och det enskilda barnet för att på så sätt 

inspirera barnen att utforska omvärlden. Resultatet i vår studie visade att pedagogen 

vägleder och utmanar genom att anpassa sig efter det enskilda barnets behov, vilket i 

sin tur även ger barnet förutsättningar att utvecklas och skapa tilltro till sin egen 

förmåga (Skolverket, 2016). Ett exempel är i tillfället när pedagogen enskilt visar sin 

nyfikenhet för att locka fram Oscars resonemang om mönster ”Hur tänker du Oscar? 

Berätta! På vilket… på vilket sätt är det här ett mönster?”. 

7.2.2 Interaktionens karaktär i samlingen 

Resultatet speglar det sociokulturella perspektivet då interaktionen i samlingarna till 

största delen utspelas genom samtal mellan pedagog och barn. Pedagogerna har 
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format ett bestämt innehåll till varje samlingstillfälle där de genom instruktioner, 

stöttning och frågor skapar ett samspel med barnen. Interaktionen sker till stor del 

mellan pedagog och barn, men också barn sinsemellan och mellan barnen och de 

konkreta materialen (Säljö, 2003, 2010). 

Pedagogerna som deltagit i studien försöker få alla barn delaktiga och ställer därför i 

vissa situationer frågor till barnen för att få ta del av deras resonemang om 

uppgifterna. Interaktionen består av att pedagogen först fördelar uppgifterna mellan 

pedagog och barn för att sedan låta barnen sinsemellan samspela och samarbeta för att 

lösa uppgiften tillsammans. Pedagogen ställer frågor för att få en förståelse var barnen 

befinner sig samt återkopplar och bekräftar de handlingar barnen utför. Resultatet 

visar också att barnen interagerar med de artefakter som erbjuds i de olika 

samlingssituationerna. Doverborg et al. (2013) framhåller att barns aktiviteter går att 

berika genom att synliggöra nya material och L. Emanuelsson (2006) påpekar att när 

barn ges tid för samtal och samarbete, så utvecklas även deras kunnande.   

Förskolan är både en social och kulturell mötesplats där pedagogernas samspel och 

stöd är centrala faktorer för barns matematiska utveckling (Skolverket, 2016). Säljö 

(2003; 2010) beskriver att i det sociokulturella perspektivet är interaktionen och de 

vardagliga samtalen en viktig artefakt för barns matematiska utveckling. Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000) poängterar att barnen därför behöver mötas av ett 

matematiskt språk för att kunna utveckla sina matematiska föreställningar.  

I de olika samlingarna som observerats har pedagogerna genom interaktion och 

samspel stöttat barnen på ett anpassat sätt genom att de uppmuntrat dem i de olika 

uppgifterna. (Hundeide, 2006).  Pedagogernas stöttning till barnen går att likna med 

scaffolding (Säljö, 2003; Hundeide, 2006) och läroplansmålen (Skolverket, 2016) 

som anger att i det pedagogiska uppdraget ingår det att pedagogen stöttar, vägleder 

och stimulerar. 

7.3 Implikationer för yrkesuppdraget 

I studien har det framgått att samlingar är ett bra verktyg för att utmana barns 

matematiska lärande. Att använda sig av konkret material väcker barns nyfikenhet 

och ger dem goda förutsättningar att interagera med varandra, pedagogen och 

materialet. Det resultat som studien visat har bidragit med nya erfarenheter och 

insikter, vilka vi i vår kommande profession som förskollärare kommer att bära med 

oss. Det är viktigt att utgå från barns perspektiv för att ta tillvara deras egna 

uppfattningar. Vi har upptäckt att det ibland kan vara problematiskt att 

uppmärksamma barns egna tankar och frågor när pedagoger arbetar med ett bestämt 

innehåll, vilket kan leda till att barnen inte utmanas vidare i sin matematiska 

tankeprocess. 

Genom observationerna har vi erhållit nya erfarenheter och kunskaper i den 

vetenskapliga världen. En lärdom är att det inte går att vara helt objektiv i 

observationer, men tack vare studien har vi ändå utvecklats och känner nu en större 
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tilltro till vår egen förmåga. Matematik är något som finns överallt i barns vardag på 

förskolan. Att som pedagog vara medveten i allt som sker i förskolan är kanske inte 

rimligt, men att försöka räcker långt. Vår studie har bidragit till en djupare förståelse 

och ökad medvetenhet för hur vi kan interagera och utmana barn matematisk i 

förskolan. De samlingar vi tagit del av kommer att inspirera oss när vi planerar och 

genomför samlingar i framtiden. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens syfte har varit att skapa djupare förståelse för hur barn utmanas i samlingar 

med matematiskt innehåll. Det hade varit intressant att göra en liknande studie där 

samlingarna berörde något annat område i läroplanen än matematik. Ytterligare ett 

område som hade varit intressant att fördjupa sig i är pedagogers uppfattningar om de 

upplever skillnader i att utmana barn i samlingar respektive i andra vardagliga 

sammanhang. Hur ser pedagogerna på att utmana barn? Vad gör pedagogerna för att 

utveckla och utmana barnen vidare i sin matematiska förståelse? Utgår pedagogerna 

från sin egen planering eller tar de barns perspektiv i beaktande när de interagerar om 

matematiskt innehåll?  
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