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Abstrakt
Syftet med denna studie är att synliggöra barns uppfattningar om och av matematiken de möter
i förskolan. I förhållande till syftet har en kvalitativ metod använts där intervju, fotografering
och bildskapande utgjort aktiviteter där barn fått göra sina röster hörda. Bearbetning och analys
gjordes i enlighet med studiens teoretiska ramverk, vilka är fenomenografin och det
sociokulturella perspektivet. Slutsatser som kan dras i relation till studien är att barnens
beskrivningar
av matematiken
i
första
hand
riktar
sig
mot siffror,
räknande och former. Barnens olika beskrivningar gavs såväl verbalt som kroppsligt. Även
olika matematiska miljöer och material synliggjordes, vilket gav en bild hur verksamhetens
utformning är av vikt för det matematiska lärandet.

Nyckelord: Barns perspektiv. Förskola. Matematik. Material. Miljö.
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1 Inledning
Matematik i förskolan kan ses ur olika perspektiv, men oavsett matematiskt perspektiv går det
ur historien att utläsa matematikens roll som viktig. Från Fröbels barnträdgårdar till dagens
läroplan för förskolan har matematiken alltid varit en del av den verksamhet som vuxit fram till
den förskola vi har idag. Utifrån egna erfarenheter är matematiken även viktig och användbar i
många olika vardagssituationer, inte minst vid bakning och när det kommer till att betala. I
Skollagen (SFS 2010:800, kap 8, § 2) betonas hur förskolan ska verka förberedande inför
kommande skolgång, vilket betyder att matematiken barn får möta i förskolan kan ses som
startpunkten för deras matematiska utveckling. Av den anledningen är det viktigt att synliggöra
hur matematiken kan se ut i förskolan, genom barns ögon. Förskolan beskrivs av Bäckman
(2015) som en plats där lärande sker, detta lärande kan ses som pågående i flera olika riktningar.
I relation till detta blir det av vikt för förskolläraren att synliggöra lärandet. Reis (2011)
beskriver hur matematiken ibland är mindre framträdande, detta kan i sin tur ses som en
konsekvens då matematiken i barns agerande bör synliggöras för barns möjlighet till erfarenhet
kring fenomenet.
Tidigare matematisk forskning kring barn i förskolan har haft ett tydligt perspektiv på lärande
och utveckling, samt förskolans förmåga att erbjuda matematik (Johansson, Lange, Meaney,
Riesbeck och Wernberg, 2012). Vad som också studerats är miljöns och samspelets betydelse
för barns lärande (Björklund, 2007; Bäckman, 2015). Forskningen har till mycket fokuserat på
barns görande i förhållande till utveckling och lärande (Björklund, 2010; Reis, 2011). Denna
studie är i relation till tidigare forskning därför speciell, här finns istället en vilja att synliggöra
barns syn och tankar kring matematik samt vilka miljöer och material de finner matematiska i
förskolan, detta utifrån barns egna röster. Att barns röster får höras, samt att deras tankar kring
matematik i förskolans verksamhet synliggörs, blir för oss betydelsefullt i vår kommande
profession. Detta är någonting som vi under vår tid på förskollärarprogrammet har funderat
över och det vi finner intressant är hur barn själva ser på matematiken. Genom att ta tillvara på
barns idéer, kan en verksamhet skapas som utgår från barns perspektiv (Pramling Samuelsson
och Sheridan, 2003). Ett intagande av barns perspektiv eftersträvas i läroplanen för förskolan
där det beskrivs hur barns erfarenheter och intressen ska användas som grund för planering och
genomförande av den dagliga verksamheten (Skolverket, 2016). I förskolans läroplan finns det
formulerade matematiska mål att sträva mot, däremot finns ingen beskrivning av hur detta ska
ske, utan det är fritt för varje pedagog att tolka. I och med detta blir vår studie viktig där vi kan
föra fram barns tankar, vilket vi hoppas kan medföra meningsskapande. I styrdokumenten
framgår det tydlig hur verksamheten ska främja lärande och utveckling (Skolverket, 2016).
Läroplanen med sina strävansmål kan därför bli problematiska för såväl barn som pedagoger,
om inte ett synliggörande kring barns synsätt på matematik kan göras.

1.1

Arbetsfördelning

Denna studie har byggt på ett nära samarbete där båda har fått komplettera varandra, vi har i
arbetsprocessen delat insikter och reflektioner. Litteratur som artiklar, böcker och avhandlingar
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har bearbetats gemensamt. Datainsamlingen möjliggjorde för båda att ansvara för de olika
delarna som bestod av intervju, anteckning och ljudupptagning, samt leda en grupp med barn.
Det efterföljande analysarbetet, samt textens uppbyggnad är även den gemensamt framarbetad.
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2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att synliggöra barns uppfattningar om och av matematiken de möter i
förskolan.

-

Hur beskriver barn matematiken?

-

Vilka miljöer och material i förskolan uttrycker barn som matematiska?

3

3 Bakgrund
I denna del kommer texten att lyfta fram olika perspektiv på vad matematik i förskolan kan
vara. Här redogörs också för den läroplansutveckling som skett genom åren fram till dagens
läroplan med fokus på matematiken.

3.1

Vad är matematik i förskolan?

Friedrich Fröbel levde mellan åren 1782-1852 och hade under sin tid som verksam i sina
barnträdgårdar en betydande roll för matematiken, detta genom sin syn på matematiken som ett
språk av Gud (Vallberg Roth, 2013). Detta synsätt speglade också de lekgåvor som användes i
barnträdgårdarna. Tanken med lekgåvorna var att de skulle synliggöra världen som en
matematisk plats. Lekgåvorna som användes var bland annat klossar av olika slag, tärning, boll,
tändstickor för att stimulera räkning och pappersvikning (Vallberg Roth, 2013).
Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck och Wernberg (2012) lyfter fram användandet av Bishops
sex matematiska aktiviteter och dess betydelse för den svenska förskolans läroplan. Med detta
menar författarna att fokus kan läggas på barns engagemang och erfarenhet i relation till
matematik. Bishop (1988) beskriver sex universella matematiska aktiviteter som anses
väsentliga för att kunna utveckla kunnande kring matematik. Dessa framställs som räkning,
lokalisering, mätning, design/formgivning, förklaring och lek.
Ett perspektiv på vad matematik i förskolan kan vara, synliggörs av Björklund (2010).
Författarens fokus riktar sig mot ett undersökande av strategier som barn tar till för att skapa
sig en förståelse för matematikens olika former. Vidare beskrivs hur resultatet visar på att barns
utveckling av det matematiska lärandet sker i samspel med andra. Dessa strategier handlar
bland annat om hur kamraters olika synsätt kan möjliggöra en utveckling av förståelse för
fenomen. Författaren exemplifierar detta genom beskrivningar av olika situationer, bland annat
där ett barn visar sin förståelse för talbegreppet såväl verbalt som kroppsligt. I och med att
barnet uttalade räkneord och visade med fingrarna, gavs även dennes kamrater också
möjligheter att skapa sig förståelse kring detta. Björklund redogör även för ett exempel som
visar på betydelsen av barns tidigare erfarenheter, vilket yttrar sig i att ett barn i kommunikation
med ett annat barn relaterar ett fenomen på förskolan till ett likadant fenomen som finns i
hemmet. Enligt författaren kan detta tolkas som att barnet hade en förståelse för att det finns
likheter mellan skeenden som inte sker på samma gång. Vidare betonas hur de tidigare
erfarenheterna är viktiga för utvecklingen, samt hur de kan vidareutveckla förståelsen
tillsammans med andra. Utifrån författarens beskrivningar kan detta liknas vid en process där
barn genom ökad medvetenhet kring olika sätt att förstå fenomen, riktas till att genom samspel
med andra erfara nya sätt att använda det matematiska fenomenet. Människor och miljö är
således viktiga för små barns utveckling och lärande, då det utifrån resultatet går att utläsa hur
barn lär genom upplevelser och urskiljande i relation till de samspelande möten som sker med
andra (Björklund, 2010).
Ett annat perspektiv på matematik erbjuds av Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck och
Wernberg (2012) och detta utgår från ett fokus på förskollärarens sätt att erbjuda barn
matematik. I studien fanns en vilja att synliggöra och kategorisera de matematiska aktiviteter
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som barn kan möta i en pedagogisk verksamhet. Forskarna skiljde på huruvida en matematisk
aktivitet kunde vara pedagogisk eller om aktiviteten var tillfällig. En pedagogisk aktivitet
beskrivs ha en pedagogisk tanke, medan en tillfällig aktivitet är något som uppkommer
spontant. Enligt forskarna var det emellertid problematiskt att hålla isär dessa aktiviteter.
Författarna menar i sina slutsatser hur matematiska aktiviteter kan utgå från olika perspektiv,
där barns och förskollärares synsätt kan påverka det matematiska lärande som kan möjliggöras
i dessa situationer. Med andra ord menar författarna att förskollärare kan ha en pedagogisk
tanke och därför agera på ett visst sätt, medan barn kan ha ett annat synsätt och således inte
kopplar till det som förskolläraren förmedlar.
Utifrån dessa olika perspektiv som kan inrymmas i förskolan, kommer denna studie att rikta sig
mot bland annat Björklunds beskrivningar av en betydelsefull miljö. I tidigare forskning lyfts
barns erfarenheter fram som viktiga (Björklund, 2010), vilket kan kopplas till syftet med vår
studie som är att synliggöra barns uppfattningar om och av matematiken de möter i förskolan,
utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck och Wernberg
(2012) lyfter fram hur olika perspektiv kan medföra konsekvenser för de lärandesituationer som
kan ske mellan förskollärare och barn, detta blir relevant i och med det intagande av barns
perspektiv som studien utgår från. Björklund redogör även för samspelets betydelse i barns
lärande, detta är av relevans för oss då studiens ramverk utgår från det sociokulturella
perspektivet.

3.2

Läroplansutveckling och förankring i lagar och förordningar

Matematiken i förskolan har alltid varit synlig. Utifrån Barnstugeutredningen som genomfördes
1986 uppkom en stor debatt om förskolans arbetssätt. Den följande utredningen fokuserade på
förskolans innehåll, mål och arbetssätt och detta var anledningen till socialstyrelsens utförande
av det pedagogiska programmet (Skolverket, 1998). När regeringen gav socialstyrelsen
uppdraget att formulera allmänna riktlinjer för pedagogisk verksamhet fanns matematiska
formuleringar med i materialet. Formuleringarna innehöll konkreta förslag på hur arbetet med
matematik kunde se ut. Förslagen bestod bland annat av matlagning, träslöjd, dukning,
affärslek, och mätning med hjälp av kroppen. Dessa förslag beskrivs stimulera barns lärande
kring exempelvis antal, kategorisering, form, längd, vikt och volym (Socialstyrelsen, 1987).
Från socialstyrelsens allmänna riktlinjer kom sedan utbildningsdepartementets första läroplan
för förskolan, Lpfö98. I och med detta kopplades förskolan ihop med samhällets övriga
skolformer med inriktning på barn (Utbildningsdepartementet, 1998). I läroplanen rymdes
matematiken under två punkter och frångick det pedagogiska programmets konkreta förslag på
hur strävandemålet kan uppfyllas (Socialstyrelsen, 1987; Utbildningsdepartementet, 1998).
Målen i läroplanen omfattade barns utveckling i relation till hur matematiken kan användas i
vardagliga sammanhang, samt barns förståelse för vad tal och mätning kan handla om, vad olika
former är och utvecklande av förståelse för rumsuppfattning och tidsbegrepp
(Utbildningsdepartementet, 1998).
En reviderad läroplan trädde i kraft 2011, denna innehöll förtydliganden och kompletteringar
av vissa mål, vilket bland annat berörde de matematiska målen som såväl stärktes som utökades
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(Utbildningsdepartementet, 2010). Utökningen av målen handlade bland annat om en strävan
efter utveckling av barns matematiska förmåga när det kommer till att upptäcka och använda
matematiska begrepp, samt föra och följa matematiska samtal och diskussioner (Skolverket,
2011). Utöver de nya målen skedde också en omformulering och fördjupning kring
utvecklingen och lärandet i de befintliga målen. Det tillkom även ytterligare matematiska
begrepp som till exempel mängder, antal och ordning samt en strävan mot ett reflekterande och
undersökande arbetssätt (Skolverket, 2011). Den läroplan som är aktuell idag och dess
nuvarande matematiska mål är i sin helhet:
Förskolan ska sträva efter att varje barn…
-

utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper
hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

-

utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

-

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

-

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

Revideringen av läroplanen som skedde 2016 berörde inte de matematiska målen utan handlade
mer om ett förtydligande kring samverkan och övergången mellan förskolan och
förskoleklassen (Skolverket 2016). Med andra ord är de matematiska målen oförändrade. En
ny reviderad läroplan för förskolan kommer att träda i kraft den 1 juli 2019. Detta styrdokument
kommer heller inte att beröra de matematiska målen, utan handlar bland annat om systematiskt
kvalitetsarbete och att stärka undervisningsbegreppet (SKOLFS 2018:50).
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4 Tidigare forskning
Här presenteras tidigare forskning om betydelsefulla aspekter för barns matematiska utveckling
och lärande, samspel och miljö. Barns perspektiv, pedagogiska miljöer och estetiska
lärprocesser behandlas också under denna del.

4.1

Lärande

Genom tidigare forskning om småbarns möten med matematik framhåller Björklund (2007) i
sin studie att möten med matematiken kan handla om att, exempelvis skilja olika former från
varandra. Vidare förklaras hur upptäckandet av formers egenskaper kan möjliggöra förändrade
synsätt för hur barn i framtiden tänker om former. I studien framhålls av Björklund att fokuset
handlar om att beskriva och urskilja småbarnens kunskapsinhämtning och upplevelse av
matematik. I och med detta vill författaren synliggöra vad barn upplever inom matematiken,
hur dessa upplevelser kan uttryckas, samt hur denna kunskap används av barn för att skapa
mening i omvärlden. Det väsentliga för lärande beskrivs av författaren handla om att erfara hur
skillnader och likheter ter sig i relation till varandra. En tidigare erfarenhet kan berikas genom
att en skillnad synliggörs, vilket kan öka den förståelse som finns för fenomenet. I relation till
matematiken berörs således skillnader och likheter genom vikten av att kunna synliggöra
fenomens egenskaper (Björklund, 2007). Matematiken gör skillnad genom att möjliggöra en
mätbarhet till olika fenomen. Detta beskrivs av författaren som ett synliggörande av exempelvis
en liten och en stor kloss, olika mängd vätska i glas, samt hur exempelvis tre klossar är fler än
två klossar. Vidare beskrivs hur erfarande genom sinnen kan möjliggöra för förståelsen för
skillnader och likheter. Synsinnet lyfts fram som viktigt där barn kan urskilja vad som är likt
och olikt hos olika föremål. Detta nämns också som vanligt förekommande i vardagen.
Författaren redogör också för hur studien lagt märke till hur barn kunde urskilja skillnader och
likheter när det kom till former, färger samt vad som kan beaktas som stort respektive litet.
När det kommer till sinnen så beskriver även Reis (2011) hur barn med hjälp av kroppen
utforskar material av matematisk härkomst. Vidare förklaras hur kroppen används som ett
verktyg för exempelvis mätning. Detta har synliggjorts utifrån forskning med fokus på
matematik och de yngre barnen i förskolan, där det sociala samspelet och barns kroppar är
utgångspunkt. Författaren beskriver hur syftet med forskningen bland annat riktar sig mot ett
undersökande av hur barn i handling utvecklar den matematiska förmågan, samt ett
synliggörande av variationen i förståelsen som uppstår, när det kommer till aktiviteter som
berör begreppet ordning. Genom observation av barns agerande med material synliggjordes vad
barn intresserade sig för och därefter erbjöds barn såväl liknande som olikt matematiskt
material. Författaren exemplifierar hur det först tillgängliga materialet bland annat innefattade
burkar för tornbygge i olika färger samt hur barn sedan försågs med fler burkar i flera färger.
Utifrån det resultat som Reis beskriver går det också att utläsa hur barn samspelar i lärandet,
vilket bland annat yttrar sig i att barn kommer med förklaringar och förslag på olika lösningar.
Detta blir även tydligt när det kommer till variation, där barn hjälps åt att urskilja färger samt
ordna materialet storleksmässigt.
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Forskning presenterat av Bäckman (2015) synliggör de didaktiska frågorna och lyfter fram
förskollärarens kompetens som centralt för barns möjlighet till matematiskt lärande, detta för
att möjliggöra ett meningsskapande för barn. Författaren redogör för hur matematiskt lärande
kan möjliggöras genom att förskolläraren är kunnig kring det matematiska innehåll som
läroplanen för förskolan beskriver. Bäckman redogör även för förskollärares centrala roll för
barns möjlighet till lärande, detta genom en förmåga att leda och utmana barn genom frågor i
dess undersökande. Bäckman (2015) beskriver förskolan som en plats där mycket lärande sker,
på många olika sätt. Vidare kan detta, i relation till matematiken i förskolan, betyda att barn
exempelvis utvecklas i sitt lärande om cirklar, kvadrater och trianglar. Verksamhetens vardag
kan också erbjuda en parallell utveckling för barn i sitt lärande kring hur man exempelvis räknar
från ett till tio. Bäckman menar att verksamheten möjliggör en allsidighet för matematiskt
lärande och hur detta pågår hela tiden. Vidare redogör författaren för hur tidigare forskning i
form av Björklund (2007) har synliggjort hur barn i sitt undersökande av sin omgivning bland
annat använder sig av sin urskiljningsförmåga. Med detta menar Bäckman att barn i förskolan
kan utvecklas vidare från det matematiska kunnande de redan har innan förskoleåldern, och hur
detta sker genom barns förmåga att urskilja i relation till sina egna tidigare erfarenheter.
Författaren beskriver urskiljningsförmågan som en del av barns matematiska aktivitet. Hur barn
sedan utvecklas i matematiken beror på denna urskiljningsförmåga, samt den miljö som omger
barn och dess antaganden om matematik.

4.2

Samspel och miljö

Tidigare forskning har belyst den roll samspel, omgivande miljö och material som barn på olika
sätt interagerar med i sin vardag på förskoleverksamheter som viktigt. Utifrån Björklunds
(2007) forskning kan det utläsas att barn i samspel med andra, i kommunikation och
undersökande händelser, kan uppleva aspekter av företeelser som berör matematisk härkomst.
Vidare beskrivs hur dessa upplevelser är någonting som sker fortlöpande och prövas i barns
strävande efter ett meningsskapande för kunskapen i olika sammanhang. Björklund
problematiserar hur konstruktivistiska teorier kan vara viktiga i relation till barns lärande och
utveckling, men hur dessa perspektiv, i en studie, kan synliggöra hur barn blir relativt ensamma
i sitt lärande och i sina upplevelser. Författaren menar att miljö och människor har stor betydelse
för barns skapande av mening. Reis (2011) betonar också vikten av miljön, men lyfter även
fram materialets betydelse när det kommer till barns utveckling av matematiken. I studien fick
barn, som tidigare nämnts utforska material som de sedan tidigare kände till, trots att de även
fick nytt liknande material, vilket medförde att tidigare erfarenheter kunde användas i
utforskandet av det nya materialet. Reis förklarar att ett nytt liknande material kan ge barn nya
kritiska aspekter att ta hänsyn till och att barn med hjälp av urskiljning söker efter likheter och
skillnader för att förstå materialet i förhållande till de tidigare erfarenheterna. Vidare betonas
hur materialet spelar en betydande roll är det kommer till att göra just detta och således är något
som bör beaktas när det kommer till planering och genomförande av aktiviteter (Reis, 2011).
Likt Reis har även Björklund (2007) kunnat synliggöra hur barn på verksamheternas
avdelningar erfarit matematiska aktiviteter, som berör delar och helheter, matematiska begrepp,
samt likheter och skillnader. Björklund beskriver delar och helheter och att barn får förståelse
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för hur delar kan relatera till varandra och skapa en helhet, samt hur dessa delar kan återskapas
genom att en helhet manipuleras. Detta beskrivs även som ett av matematikens grundläggande
inslag. För att barn ska kunna få förståelse för begreppet mängd, beskrivs delar och helhet ha
stor betydelse (Björklund, 2007). Skapas denna förståelse, menar författaren att barn i
kommunikation kan använda sig av begrepp som innefattar tal. Detsamma gäller matematisk
problemlösning där barn kan finna svar genom medvetenhet om hur helhetens och delarnas
relationer till varandra kan hanteras.
På förskoleavdelningarna där barn vistas sker det alltid under dagen möten med många olika
begrepp av matematisk karaktär. Med hjälp av begreppen menar Björklund (2007) att barns
kommunikation kan stöttas, detta i och med hur begreppen kan beskriva föremål och händelse.
Författaren framhåller att om begreppet ska förstås av barn, måste de få möjlighet att placera
begreppet i ett samband samt i relation till en händelse. Förståelsen för begreppen nämns som
beskrivningar, detta i relation till hur företeelser samspelar med varandra i omgivningen.
Exempel på matematiska begrepp av Björklund kan handla om liten och stor, för att få förståelse
för dessa begrepp ställs alltid begreppet i relation till något annat. Barns kunskap och förståelse
för detta beskrivs växa fram, genom erfarande från omgivningen, där samspelet är centralt för
barns förståelse för hur ord, i olika situationer kan ges olika betydelser (Björklund, 2007).
Liknande framhåller även Reis (2011), att matematiken i förskolan blir synlig genom aktiviteter
där barn erbjuds olika material i gemensamma situationer där vuxna och barn samspelar.
Samtidigt beskrivs hur matematiken också kan vara mindre framträdande i andra situationer
trots att den finns i barns agerande, vilket Reis för övrigt betonar som viktig att se för att kunna
lyfta fram och sätta ord på vid andra tillfällen. På så sätt kan den senare utforskas vid aktiviteter
där matematiken kan framträda tydligare för barn.
Bäckman (2015) redogör för hur viktig förskolans miljö är, detta för att en inspirerande miljö
kan möjliggöra barns matematiska arbete, exempelvis konstruerande. Författaren redogör också
för hur det matematiska gestaltande som sker kan kopplas samman med interaktion och med
föremål som används som hjälpmedel i gestaltningen. Enligt författaren kan
förskoleverksamheten erbjuda barn lärorika lärandetillfällen när det kommer till att utforska
matematiken, utveckla förståelse för dess begrepp och hur matematiken kan användas i olika
situationer och sammanhang. Inspirerande miljöer är något som också lyfts fram i förskolans
läroplan, vilket blir tydligt i formulerade beskrivningar av hur miljön såväl ska utmana barnen
till att utforska som bjuda in till lekar. Vidare betonas också hur miljön ska utformas utifrån de
behov och intressen som finns i barngruppen (Skolverket, 2016).

4.3

Kroppen som redskap

Björklund (2007) beskriver hur rimlighet undersöks av barn i deras utforskande. Författaren
nämner hur barn gör olika bedömningar i relation till olika ageranden. Barn undersöker
rimligheten för att se huruvida någonting går eller inte går att utföra. Författaren beskriver ett
exempel där ett barn undersöker sittplatser för att få erfarenhet om rymlighet, barnet erfar olika
sittplatser som är olika till utrymme, vilket barnet får erfarenhet om genom sin egna kropp. Med
andra ord använder barnet kroppen för att undersöka olika sittplatsers utrymme. I relation till
detta använder således barnet kroppen för att mäta, vilket även Reis (2011) synliggör i sin
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forskning. Författaren beskriver hur barn i studien använder sina egna kroppar som en måttstock
i sitt görande för att beräkna exempelvis volym och höjd på föremål. I förhållande till volym
beskrivs handens storlek verka jämförande och kroppens längd används för att mäta höjd.
Eftersom sinnen kan kopplas till kroppen, kan även det Björklund (2007) redogör för om sinnen
kopplas till ett kroppsligt redskap. Författaren lyfter som tidigare nämnt fram synsinnet och
beskriver hur det är ett hjälpmedel när det kommer till att urskilja likheter och skillnader i
matematisk härkomst.

4.4

Barns perspektiv

Begreppen barnperspektiv och barns perspektiv behandlas i Pramling Samuelsson och
Sheridans (2003) forskningsstudie. Författarna redogör för begreppet barnperspektiv och
framhåller detta som ett perspektiv där barns bästa ska beaktas, utifrån detta perspektiv beskrivs
inte barnens röster och agerande som centrala. I begreppet barns perspektiv är istället barns
röster och agerande av stor vikt, detta för att barn själva ska kunna uttrycka vad de upplever,
känner och erfar. Barn ska få möjlighet att göra detta genom att uttrycka sig på flera olika sätt.
För att barns perspektiv ska bli möjligt beskriver författarna det aktiva förhållningssätt vuxna
ska använda sig av för att komma nära barns uttryck och tankar, detta handlar om vuxna som
hör och ser det barn på olika sätt förmedlar. Genom att vuxna hör och ser barns olika uttryck,
tolkar och lyfter fram dessa som viktiga, kan barns delaktighet stärkas. Författarna framhåller
vikten av att synliggöra individen vid forskning med barn. Eftersom barn inte är en enhetlig
och likformig grupp, är det viktigt att låta barn göra sin röst hörd genom deltagande och således
inte bara granska barns görande. Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver hur barns
subjektiva mening kan synliggöras genom den vuxnes tolkningssätt av barns görande och barns
röster, i och med detta kan det skapas förståelse för barns värderingar och tankar. Tolkningen
framhåller även Bäckman (2015) i sin forskningsstudie, där det beskrivs att närmandet av barns
perspektiv alltid kräver en tolkning. Med andra ord är närmandet av barns perspektiv det som
förskolläraren tror är barnets fokus.

4.5

Estetiska lärprocesser och digitala verktyg

Enligt förskolans läroplan ska barn erbjudas många uttrycksformer, vilket bland annat kan
handla om att barn ska ges möjlighet att uttrycka sig genom estetik. Förskolans styrdokument
beskriver hur arbetslaget ska ge barn möjlighet att…
utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser,
erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt
estetiska och andra uttrycksformer, (Skolverket, 2016, s. 11).
Karlsson Häikiö (2015) framhåller att estetiska lärprocesser kan bli meningsskapande för barn
genom de estetiska uttryckssättens varierande material och verktyg. Författaren beskriver hur
estetiska lärprocesser möjliggör för barn att finna olika vägar för lärande och utveckling. Detta
beskrivs ske genom barns egna undersökningar av materialet, samt hur barn genom
handledning kan tillskaffa sig kunskap om materialet. Vidare framhålls barns
egna undersökande som de gör i relation till egen inlevelse, idéer och tankar, vilket kan
möjliggöra meningsskapande. Lundgren Öhman (2014) lyfter fram digitala verktyg som
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värdefulla när det kommer till att synliggöra barns intressen och lärprocesser. Vidare beskrivs
hur dessa verktyg ger barn makt att göra sina röster hörda på andra sätt än genom tal, skrift och
bild. Detta exemplifieras bland annat med att barn kan ges möjligheter att fotografera eller filma
det de anser intressant, vilket i sin tur ger vuxna möjligheter att få syn på barns tankar om
världen.
I relation till studiens forskningsfrågor som berör barns beskrivningar av matematiken samt
vilka miljöer och material som uttrycks vara matematiska, lyfts det således i bakgrunden fram
forskning som berör barns upplevelser av matematik. Samspelets och kroppens betydelse
beskrivs som viktigt likaså omgivande miljö och tillgängligt material. Estetiska lärprocesser
lyfts fram som ett möjliggörande för olika uttryckssätt.
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5 Teoretisk utgångspunkt
Det teoretiska perspektivet för studien grundar sig såväl i fenomenografin som det
sociokulturella perspektivet.

5.1

Fenomenografin

Fenomenografin beskrivs av Marton (1981) som ett sätt att synliggöra andras sätt att förstå,
berätta om och beskrivande av erfarenheter. Fenomenografin delas genom två olika perspektiv,
dessa kallas för den första ordningens perspektiv och den andra ordningens perspektiv. Genom
dessa olika perspektiv finns olika slags strävanden (Alexandersson, 1994; Marton, 1981).
Vidare förklarar Marton att den första ordningens perspektiv strävar efter beskrivningar om
människors olika sätt att se på världen, medan den andra ordningens perspektiv riktar in sig mot
beskrivningar av människors sätt att erfara världen. Författaren beskriver en vilja av att lyfta
fram den andra ordningens perspektiv, men framhåller hur de båda perspektiven kompletterar
varandra och således menar Marton att användningen av båda perspektiven är att föredra. I den
första ordningens perspektiv blir resultatet av användningen vad vi själva anser, därför blir det
utlåtande som framkommer en beskrivning av jagets synsätt på världen. Den andra ordningens
perspektiv handlar om att synliggöra hur andra människor upplever och erfar världen, med detta
perspektiv menar författaren att resultatet av användningen blir utlåtanden kring andras
uppfattning och tankesätt kring den värld som levs i. Även Alexandersson (1994) lyfter fram
dessa perspektiv och beskriver hur detta kan kopplas till hur någonting är eller en öppenhet om
vad någonting kan vara i relation till människors uppfattningar. Marton redogör för skäl att
använda den andra ordningens perspektiv genom att framhålla hur detta perspektiv möjliggör
för fler sätt att uppfatta hur andra människor förstår och upplever någonting. Människors olika
sätt att förstå ger i sin tur olika beskrivningar och fler möjliga sätt att förstå, vilket kan bredda
ett kunskapsområde (Marton, 1981).

5.2

Sociokulturell teori

Inom den sociokulturella teorin ses kunskap och lärande genom samspelet med andra, det kan
vara människor, men också miljö och artefakter. Hundeide (2006) förklarar artefakter som olika
typer av verktyg som kan vara till hjälp när det kommer till att utveckla förståelsen. Säljö (2017)
framhåller att mediering är centralt inom det sociokulturella perspektivet, vilket kortfattat
handlar om en samverkan mellan människor och artefakter. Vidare beskrivs hur mediering,
associerat till Vygotskij kan ske med språkliga verktyg, vilket exempelvis innefattar
siffersymboler och bokstäver samt genom fysiska verktyg som bland annat handlar om att en
penna eller ett tangentbord används vid skrivandet. Kommunikation i olika former beskrivs
således som viktigt, då det enligt Vygotskij skapar förståelse tillsammans med andra (Säljö,
2017). Hundeide (2006) lyfter fram miljön som en viktig aspekt och beskriver hur lärandet är
situerat, vilket yttrar sig i att miljön är med och påverkar såväl samspel som agerande.
Författaren exemplifierar detta genom en skildring av hur matsituationen leder till ett slags
samspel medan en planerad aktivitet bjuder in till ett annat sätt att vara. Med andra ord beror
lärandet på var vi är och vilka artefakter vi använder. Vidare betonar Hundeide vikten av
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förståelse av barns kulturella bakgrund, för att uppfatta barns görande. Författaren beskriver
verksamhetsramarna som en tolkningsbakgrund, vilket skapas i den omgivning barnet befinner
sig i. Barns uttryckssätt kan således förstärkas genom ett samspel mellan artefakter, miljö och
andra individer, men också i den pågående kommunikationen.
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6 Metod
Under denna del kommer studiens metodval att presenteras. Här redogörs för urval, den
datainsamling som gjorts, genomförandet och de etiska ställningstaganden som legat till grund
för studien, samt en beskrivning av hur datamaterialet har bearbetats för tolkning och analys.
Studien syftar till att synliggöra barns uppfattning om och av matematiken de möter i förskolan.
För att få syn på detta användes kvalitativa metoder för insamlande av material. När det kommer
till att samla in kvalitativt material beskriver Ahrne och Svensson (2015) tre olika sätt vilka är
intervjuer, observationer samt genom att ta del av handlingar som människor framställt på olika
sätt, exempelvis genom att läsa deras texter eller studera deras bilder. Vi använde oss av
gruppintervjuer, barnens egna teckningar som de ritade och deras fotografier som togs i
samband med aktiviteterna. Dessa aktiviteter dokumenterades med ljudinspelningar genom
våra privata mobiltelefoner. En fördel med ljudinspelningar är att det blir möjligt att gå tillbaka
och lyssna flera gånger (Bjørndal, 2005). Under aktiviteterna fördes även anteckningar, vilket
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter fram som ett komplement till ljudinspelning.
Detta för att anteckningar bland annat kan fånga upp kroppsspråk och annat som inte hörs, men
syns.

6.1

Urval

Inför studien skickades förfrågningar om deltagande ut till olika förskolor, där endast en hade
möjlighet att ta emot oss. Urvalet av förskola avgjordes därmed av slumpen. Krechevsky (2006)
redogör för hur förståelse i lärande kan kopplas samman med hur verksamheten utformats i
relation till bland annat barns ålder, kunnande, hur stor gruppen av barn är, samt vilka redskap
som används. Krechevsky beskriver hur gruppens storlek är av vikt för lärande, vad som
beskrivs gynnas är barns möjlighet till kommunikation där barn får utvecklas i sin förmåga att
höra andras perspektiv, samarbeta och lösa problem som kan uppstå. Författaren redogör för
hur barngrupper som innehåller antingen två, tre alternativt fyra barn är grupper där barn kan
ha största möjlighet till utveckling och lärande. Dessa olika gruppstorlekar och dess möjlighet
till kommunikation har tagits fasta på i studien och därför användes två grupper av barn i
fyraårsåldern. Varje grupp bestod av tre barn. Genom mindre barngrupper har läraren större
möjlighet att följa barnens tankar i de kommunikationer som sker (Krechevsky, 2006).

6.2

Datainsamling

6.2.1 Intervju
Bengtsson och Hägglund (2014) beskriver hur forskning med barn kan ske genom olika former
av samtal. Författarna menar att när samtal med barn ska ske måste det lämnas utrymme för
barns möjligheter att göra sin röst hörd, i relation till barns egna idéer och upplevelser.
Författarna framhåller dessutom att barn ska ses som viktiga, vilket grundar sig i att barns egna
röster är värdefulla i förhållande till att de vet hur det är att vara barn och kan ge forskning fler
perspektiv. Vidare redogör Bengtsson och Hägglund om betydelsen av relationsbildning med
barn, vilket beskrivs genom att forskaren ska bli accepterade av barnen. Författarna beskriver
hur barn ska ha kännedom om forskningen. Forskarna ska närvara på verksamheten och
värdesätta barns röster, samt att barn ska ha kännedom om att detta är frivilligt och att de kan
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välja huruvida de vill vara delaktiga eller ej. Bengtsson och Hägglund beskriver det arrangerade
samtalet och hur det finns såväl fördelar som nackdelar i denna form av samtal. En fördel med
samtalsformen är hur barn genom samtalet ses som viktiga och med viktig kunskap att
förmedla. En nackdel är hur samtalsformen genom dess ramar begränsar barn i relation till svar
eftersom att det är arrangerat, vilket kan resultera i att samtalet blir obekvämt (Bengtsson och
Hägglund, 2014).
Källström Cater (2015) beskriver hur intervjuer av barn är betydelsefulla när det kommer till
att synliggöra deras perspektiv eftersom vuxnas tankar om barns upplevelser inte synliggör
detta. Det är viktigt att lära känna barn innan intervjun, vidare föreslås också hur en kan inleda
intervjun genom att be barnen om hjälp att förstå något, eftersom detta visar att deras kunskaper
är betydelsefulla (Källström Cater (2015). Med tanke på dessa aspekter, valde vi att börja med
att göra ett besök på förskolan för att presentera oss för barn och pedagoger. När det sedan var
dags att genomföra själva insamlingen av data introducerades intervjun och aktiviteterna med
att vi bad barnen om deras hjälp att komma på vad matematik kan vara. Intervjuerna
genomfördes i grupper med tre barn i varje. Under själva intervjun hade vi med oss ett par i
förväg formulerade frågor, vilket Backman, Gardelli och Persson (2012) beskriver som en
semistrukturerad intervju. Den första frågan barnen fick var vad de tror att matematik är. En
annan fråga som ställdes handlade om var barnen tror att de kan hitta matematik på förskolan.
Vi valde också att utgå från det barnen sade och stimulerade dem att berätta mer genom att
ställa följdfrågor och detta beskrivs av Backman et al. (2012) som en ostrukturerad intervju.
Vidare framhålls att det är vanligt att blanda dessa två intervjuformer, vilket vi gjorde.
6.2.2 Bildskapande
Saar och Nordberg (2014) betonar vikten av barns skapande av bilder och teckningar i förskolan
som situationsbundet, hur barns bilder kan bli det som fokus läggs på och hur resultatet på
bilderna ofta ses genom ett vuxenperspektiv och blir därigenom en produkt. Författarna
beskriver vidare att fokus inte läggs på barns avsikt och syfte med bilden, samt det sociala
samspel som sker i anslutning till skapandet. Forskning med användning av barns bilder kan
beskrivas som en metod för att synliggöra barns tankar kring ett fenomen när det används som
ett underlag i forskning (Saar och Nordberg, 2014). I studien användes bildskapande genom att
barnen fick rita vad de tror att matematik kan vara. I samband med detta fördes även
anteckningar om vad barnen sade om sitt skapande.
6.2.3 Fotografier
Saar och Nordberg (2014) redogör också för barns deltagande i forskningen, detta kan ske
genom att lyfta fram barns perspektiv utifrån dess deltagande i form av exempelvis egna, tagna
fotografier. Genom detta beskrivs av författarna hur barn själva ges inflytande, men också hur
deras egna fotografier kan synliggöra perspektiv som annars kanske inte hade framhävts. Att
utgå från ett sådant förhållningssätt medverkar till att barn får möjligheten att synliggöra sin
egen mening, med andra ord främjas barns meningsskapande (Saar och Nordberg, 2014). I
relation till detta ombads barnen att fotografera matematik med hjälp av en surfplatta, vilket
gjordes på förskolans olika rum tillsammans med oss.
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6.2.4 Genomförande
Denna studie genomfördes i en förskola i norra Sverige. Studien bestod av tre olika aktiviteter
som innefattade intervjuer med barnen om vad matematik i förskolan kan vara, samt hur
matematiska miljöer kan se ut. Bildskapande där barnen fick rita vad matematiken är för dem
samt fotografering av vad matematik kan vara är också aktiviteter som genomfördes i studien.
De val av material som används beskrivs av Krechevsky (2006) som viktigt för utveckling och
lärande. Material som kan leda barn framåt och inspirera till mer utforskande och frågor lyfts
fram som viktigt, författaren framhåller även vikten av varierande material då detta främjar
barns kommunicerande i relation till barns tankar. Krechevsky beskriver även att genom detta
kan en förståelse skapas för det fenomen som undersöks genom att barn på olika sätt får
undersöka med stöd av olika material. Varför just materialet ses som viktigt i denna
undersökning har koppling till det fotograferande och tecknande som skedde utifrån barnens
egna tankar om matematisk miljö. Under intervjuerna valdes precis som Krechevsky att tillföra
material, i detta fall bildmaterial för att samtalet skulle föras framåt. Material som tillfördes var
bildförslag på vad matematik skulle kunna vara (bilaga 1).
6.2.5 Etiska överväganden
Studien har utgått från de etiska riktlinjer som framhålls av Vetenskapsrådet (2012) och dessa
riktlinjer finns i relation till den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskning som sker.
Riktlinjerna som framhålls är:
1. Informationskravet – Forskningens syfte ska tydligt informeras till dem som är
delaktiga i forskningen.
2. Samtyckeskravet – Information till dem som är delaktiga i forskningsstudien,
där det alltid finns ett val för att avgöra sin delaktighet.
3. Konfidentialitetskravet – De uppgifter om deltagare som medverkar i studien
tillhandahålls så att ingen utomstående kan synliggöra enskild persons
medverkan.
4. Nyttjandekravet – Materialet från forskningsstudien är bara för forskning och
kommer inte att användas för någonting annat (Vetenskapsrådet, 2012).
I relation till ovanstående krav och riktlinjer har studiens metoder utformats. I ett första skede
skickades ett e-postmeddelande till berörd förskoleverksamhet ut, där tydlig information om
studiens innehåll fanns nedskriven. Ett informations- och samtyckesmeddelande skickades ut
till vårdnadshavare för att få deras godkännande om deras barns medverkan i studien var möjlig.
I informationsbrevet tydliggjordes även att materialet inte kommer att finnas tillgängligt för
andra än för den forskning som studien bygger på och kommer således inte att användas i andra
sammanhang. Innan intervjuerna med barnen framhölls även att deltagandet i aktiviteterna var
frivilliga och att de kunde välja att avbryta deltagandet om de skulle önska.
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6.3

Bearbetning, tolkning och analys

6.3.1 Bearbetning
I bearbetningen av intervjuerna skedde först transkribering, detta redogör Eriksson-Zetterquist
och Ahrne (2015) för och menar att det är positivt i relation till studien. Enligt författarna kan
det leda till att forskarna får en fördjupad kännedom kring materialet, vilket kan möjliggöra en
tidigare inledning av det tolkningsarbete som ska ske. De inspelade samtalen transkriberades
genom att samtalen skrevs ned ord för ord, samt kompletterades med skeenden från
anteckningar. Barnens bildskapande och fotografier bearbetades genom att vi studerade och
skrev ner deras beskrivningar av vad som ritats och fotograferats, detta var till hjälp vid
lyssnandet av ljudinspelningarna från aktiviteterna, då det gav en tydligare bild av vad som
skett.
6.3.2 Tolkning och analys
Det kvalitativa materialet har analyserats utifrån det som Rennstam och Wästerfors (2015)
benämner sortering och reducering. Författarna beskriver hur sorteringen görs med syfte att
skapa ordning i det insamlade materialet som många gånger är väldigt omfattande. I relation
till studiens material och teoriinriktning, genomfördes först en sortering av materialet där vi
strukturerade upp barnens ritade teckningar och fotografier utefter likheter och skillnader,
såsom exempelvis former eller siffror. Detta gjorde för att få en bättre överblick. Efter detta
följde reducering, vilket författarna beskriver handlar om att såväl välja bort som att välja ut
det viktigaste och mest relevanta för studien. Det som var relevant för studiens syfte och
teoretiska utgångspunkt lyftes fram och det material som inte ansågs ha koppling reducerades
bort. Det som reducerades bort var fotografier som, utifrån våra tolkningar inte gestaltade
matematik, exempelvis bilder på barnens fötter, ansikten och suddiga samt ofokuserade bilder
tagna i rörelse. Enligt Rennstam och Wästerfors spelar teorin en roll vid såväl sortering som
reducering, detta kan ses vid analysarbetet där delar av data plockas bort och plockas fram
beroende på glasögon och begrepp en utgår från. Detta framhålls också av andra författare, som
beskriver teorin som en betydelsefull faktor, vilket kan liknas vid ett par glasögon. Dessa
glasögon påverkar vad som står i fokus, vilket bland annat innebär att samma skeende kan ses
på olika sätt beroende på vilken teoretisk utgångspunkt som tillämpas (Emilsson, 2014;
Svensson, 2015). Val av metod och perspektiv har stor betydelse för vad som kan synliggöras
i studien, med detta menar Emilsson (2014) att de val som görs i relation till teoretiska
perspektiv styr de skildringar som sedan författas i studiens texter.
Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet analyserade vi samspelets betydelse för
barns handlingar och skildringar av matematiken i relation till artefakter, miljö, kommunikation
och kulturella bakgrunder. Dessa aspekter beskrivs av Hundeide (2006) som betydelsefulla för
lärandet. Under analysen av materialet hölls också fokuset på fenomenografin levande genom
dess syfte som Marton (1981) beskriver handlar om att försöka förstå hur andra människor
upplever och förstår någonting. Detta kan kopplas till att vi inte bara tittade på barnens bilder,
utan också på våra anteckningar som beskrev vad barnen uttryckte vid bildskapandet. I och med
detta möjliggjordes att barns röster lyftes fram.
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Alerby och Bergmark (2013) exemplifierar hur analyser av olika typer av bilder kan ske utifrån
skilda studier vars fokus ligger på människors erfarenheter. Studierna innefattar bland annat
människors ritningar och relaterat till detta beskrivs hur ritningarna bland annat analyserades
utifrån likheter och olikheter för att sedan tematiseras med utgångspunkt av bildernas
beskrivningar. Även analys av barns bilder beskriver Alerby (2000) som en strävan att
synliggöra barns idéer och meningsskapande. Författaren redogör i sin studie hur
analysprocessen genomförts utifrån ett noggrant förfarande där barns teckningar analyserats för
att synliggöra mönster, likheter och skillnader, samt struktur. Vidare beskrivs hur fynden av
struktur och mönster möjliggjort olika teman. I vår studie har barnens olika teckningar och
fotografier visat likheter och skillnader, vilket sedan tematiserats och synliggörs i resultatdelen
olika rubriker. Vi har även valt att spegla barns beskrivningar och agerande mot de strävansmål
som benämns i förskolans läroplan.

6.4

Metoddiskussion

Valet av metoder för insamling av data i denna studie var intervjuer, fotografier och
bildskapande. Genom dessa tre aktiviteter fick vi information av barnen som svarade mot
forskningsfrågorna, vilket visar på validitet. Roos (2014) beskriver hur validitet är ett ord som
kan sammankopplas med giltighet, vilket beskrivs handla om att den metod eller de frågor som
ställs är giltiga. Vidare förklaras hur frågorna blir giltiga när de svarar mot det en har för avsikt
att synliggöra. I förhållande till denna studie blev validiteten tydlig genom barnens
beskrivningar av vad matematik är för dem. Detta genom uttryck som exempelvis berörde
begreppen räkna, genom att deras fotografier gestaltade matematiska miljöer såsom siffror i
form av hängande utsmyckning i taket samt genom deras teckningar som visade former. Under
genomförandet av intervjuerna uppkom problem för barnen kring förståelsen av begreppet
matematik, detta resulterade i att vi valde att precis som Krechevsky (2006) tillföra material i
form av bilder som visade former, siffror, mönster och tärningar så att samtalet kunde fortskrida
framåt. Materialet tillfördes relativt omgående i den första barngruppen och i den andra
barngruppen visades det efter en stunds samtalande. Vi är dock medvetna om att bilderna vi
visade kan ha påverkat och styrt barnens beskrivningar av matematiken, men det var något vi
valde att göra för att få igång ett samtal. Anledningen till detta beslut grundade sig i att vi
introducerade samtalen med att fråga barnen vad matematik kan vara. Samtalet tog inte riktigt
fart och vi tolkade det som att själva ordet matematik inte var helt tydligt och klart för en del
barn. Det är möjligt att studiens resultat skulle kunnat visa på en större spridning om barnen
varit mer bekanta med ordet matematik och om vi inte visat bilderna. Trots vår eventuella
styrning av barnens beskrivningar kan det ändå vara positivt att visa bilder, vilket stärks av
Krechevsky (2006) som beskriver hur tillförande av material kan leda barnen framåt. Oavsett
tillförande av material eller inte hade det varit intressant att göra ett riktat urval mot en förskola
som har ett tydligt matematiskt fokus. Detsamma gäller även deltagarnas ålder i studien, där de
medverkande barnen var fyra år. Det är möjligt att barn som är fem år, hade haft kännedom
kring matematik begreppet och därför kunnat beskriva matematiken utan de medtagna bilderna.
Detta är dock något som endast kan spekuleras kring. Svensson och Ahrne (2015) poängterar
vikten av en medvetenhet om att en aldrig kan veta hur resultatet skulle ha blivit i relation till
vidare forskning.
18

I och med barnens olika uttrycksmöjligheter i studien finns också för- och nackdelar med
aktiviteterna. I det inledande samtalet där barnen intervjuades tillsammans i grupper om tre
fanns det barn som inte var så aktiva, detta kan bero på många saker, exempelvis oss,
gruppkonstellation eller att barnet inte vill berätta, vilket därmed kan ses som en nackdel. En
fördel med samtalsformen är att vi lättare kan följa barnens tankar och beskrivningar, vilket
också framhålls av Krechevsky (2006) som viktiga utgångspunkter vid val av gruppstorlek.
Författaren redogör också för hur det främjar barns kommunikation i gruppen. Fotoaktiviteten
möjliggör ett barns perspektiv, då barnet är den som fotograferar. Saar och Nordberg (2014)
framhåller hur barn som får möjlighet att själva fotografera ges inflytande och kan genom sina
fotografier ge nya perspektiv på ett fenomen. Utifrån fotoaktiviteten kunde vi se att barnen
tyckte om att fotografera, detta resulterade i en stor mängd fotografier, där vi sedan fick sortera
ut det som var relevant för studien. I och med att vi följde med barnen när de fotograferade fick
vi också ta del av deras kommunikation. Detta underlättade ett synliggörande för oss av den
matematiska gestaltningen när vi gick igenom, samt sorterade ut bilder efter relevans. Bilderna
som barnen ritade gav oss ytterligare ett perspektiv av matematiken. Saar och Nordberg (2014)
lyfter fram betydelsen av ett synliggörande kring syftet med barns bilder, vilket vi gjorde genom
att samtala, ställa frågor till barnen samt dokumentera det. Genom att vi skrev ner vad som
sades och vad bilderna skulle föreställa blev det inte bara en bildprodukt som vi tittade på, vi
fick därav också med samspelet och kommunikationen som fördes. På det här sättet
möjliggjordes ett intagande av barns perspektiv, vilket Saar och Nordberg beskriver handlar om
hur ett barns bilder som metod kan möjliggöra ett barns perspektiv på ett
fenomen. Karlsson Häikiö (2015) beskriver hur estetiska uttryckssätt innebär ett användande
av olika verktyg och material. Bildskapandet och fotograferandet ses här som estetiska
lärprocesser. Författaren beskriver vidare hur barn med hjälp av estetiska lärprocesser ges
möjlighet till meningsskapande utifrån sina idéer och tankar.
I metodens planering och genomförande har etiska överväganden gjorts. I och med att våra
privata mobiltelefoner användes vid ljudinspelningarna kan konfidentialitetskravet garanteras
(Vetenskapsrådet, 2012) eftersom dessa är låsta med pinkoder och kommer att raderas vid
uppsatsens godkännande. I relation till samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2012) informerades
barnen vid aktiviteterna om frivilligheten samt rätten att avbryta sin medverkan när som helst.
Detta blev också tydligt vid en av aktiviteterna då ett av barnen valde att avbryta före de andra.
För att forskning ska kunna bedömas som trovärdig måste forskningsprocessen kunna
synliggöras för de som läser studien, vad som då bedöms öka trovärdigheten för forskningen är
hur välarbetat, organiserat och grundligt gjort arbetet är (Dahlin-Ivanoff, 2015). Under metoden
har vi noggrant beskrivit hur vi har utfört insamlandet av materialet, sorterat och analyserat
detta. Trots noggranna beskrivningar med syfte att någon annan ska kunna genomföra samma
sak finns det inga garantier för att resultatet kommer att bli detsamma. Detta på grund av att det
vi har haft till syfte att synliggöra är barns individuella tankar och uppfattningar, vilket kommer
att påverka resultatet trots att samma frågor ställs. Svensson och Ahrne (2015) redogör för olika
generaliseringsanspråk och menar att dessa bör göras med varsamhet i relation till studiens
resultat, detta kan bland annat ses vid överförandet till andra personer, platser och sociala
miljöer.
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7 Resultat
Syftet med studien är att synliggöra barns uppfattningar om och av matematiken de möter i
förskolan. Resultaten av detta redovisas som en helhet trots att båda barngrupperna visade på
olika fokus utifrån hur samtalen såg ut och vad barnen fastnade för när vi visade förslag på vad
matematik kan vara (bilaga 1). Att resultatet trots detta redovisas som en helhet innebär dock
inte att vi ställer barngrupperna mot varandra, utan att vi istället lyfter fram de olika fokus som
förekom. Dessa fokus riktades mestadels mot former, räkning och siffror, vilket också blev
tydligt i barnens fotografier och bildskapande som till stor del gestaltade detta. Utifrån
transkriberingen av intervjuerna kunde vikten av samspelet med koppling till det
sociokulturella perspektivet synliggöras,
bland
annat genom
barnens
verbala
och kroppsliga agerande. Genom intervjuerna skildrades även barnens syn på matematiken.

7.1

Barns beskrivningar av matematiken

Det som skiljde sig i barngruppernas beskrivningar var hur ett barn uttryckte matematiken
som räknecentrerad. Under samtalet uttryckte barnet sin förståelse för antal och räkning flera
gånger, bland annat genom att yttra om man har två äpplen och får två äpplen till, så blir det
fyra. Barnet förklarade även för oss och de andra barnen att Om man har ett och får tre till, blir
det fyra och att mamma har lärt mig det här. Utifrån våra tolkningar av barnets beskrivningar
kan detta kopplas till de mål i förskolans läroplan som handlar om en strävan kring utveckling
av begreppen antal och talbegrepp. Ett annat barn kallade matematiken för matte och sade att
man måste träna för att bli stark. Senare i samtalet beskrev samma barn hur man måste läsa för
att veta hur man ska göra. Våra tolkningar av detta kan kopplas till läroplanens skrivelser om
verksamhetens ansvar att sträva efter att utveckla en förmåga att föra och följa resonemang. I
samband med att vi visade bilder på vad matematik kan vara (bilaga 1) tog samtalet en helt
annan fart till skillnad från i början av samtalet då endast begreppet matematik användes. Detta
yttrade sig exempelvis genom att ett barn uttryckte bollar i samband med att en bild på
cirkelmönster visades (bild 2, bilaga 1). I relation till läroplanens mål kan detta exempel
kopplas till begreppet urskilja. När barnen sedan fick se en bild på fyra olika former (bild 1,
bilaga 1) kunde ett barn benämna alla fyra som former medan ett annat barn benämnde detta
som kvadrat, cirkel, triangel och rektangel. Barnens olika benämningar om former kan
förknippas med förskolans strävan om en utveckling av matematiska begrepp. I samband med
att barnen fick se en bild på tärningssymboler (bild 3, bilaga 1) kunde ett barn benämna antalet
prickar på bilden utan att till synes räkna. Tolkningar av barnets agerande kan liknas vid
läroplanens skrivelse om att sträva efter barns förståelse av ordning, antal och talbegrepp. Även
följande exempel kan kopplas till begreppet antal, där ett barn gick och hämtade en tärning som
ett annat barn benämnde som siffertärning. En möjlig förklaring till agerandet är att barnet har
förståelse för prickarnas symbolvärde i relation till siffror. Detta blev också tydligt i samband
med att ett barn förklarade att Man ska gå så många som man fick.
När det kommer till barns beskrivningar av matematiken i form av bildskapande så kunde såväl
likheter som skillnader urskiljas. Likheterna visade sig genom att de flesta barn gestaltade
matematiken genom att rita former och siffror (bilaga 2). Gestaltandet visar på hur barn
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använder sig av matematiska begrepp. Det som skiljde ut sig i denna aktivitet var att ett barn
ritade vad vi tolkar som en karta.

Barnet beskrev hur det fanns många och långa bilvägar samt att bilvägen tar aldrig slut. Barnet
ritade också en kvadrat, rektangel, triangel samt cirklar som beskrivs som hus, vilka bilvägarna
ledde till. Vid en fråga om var bilvägarna ledde svarar barnet till huset. Detta kan kopplas till
en kartläggning av en specifik miljö. Tolkningar utifrån detta är att barnets beskrivning ger en
bild av ett undersökande i förhållande till både riktning som form, vilket framhålls som ett
strävandemål i förskolans styrdokument.
Barnens räkneförmågor visade sig också under bildskapandet. Ett synliggörande kring detta var
när ett barn räknade sina ritade streck som symboliserade siffror, genom att benämna varje
streck med ett räkneord (bilaga 2, bild 1). Annat som kan kopplas till räkning är hur barnens
räkneförmågor under aktiviteterna kunde skådas. Detta yttrade sig verbalt genom att barnen
benämnde siffror med räkneord samt använde sig av räkneramsan. Dessa två beskrivningar kan
liknas med begreppen ordning och talbegrepp, vilket innefattar en del av de matematiska
strävansmålen som läroplanen föreskriver.

7.2

Matematiska miljöer och material i förskolan

I samband med att vi visade bilder på vad matematik kan vara, fastnade den ena barngruppen
främst för bilden med former medan den andra barngruppen fastnade för bilden med siffror
(bilaga 1). Detta resulterade i att barnen letade upp material som hade likheter med former och
siffror, vilket visar på att barnen urskiljer matematiskt material i förhållande till de visade
bilderna. Materialet barnen hämtade var en rund sten, kvadratiskt kakel, rektangulär tegelsten
och olika siffror av trä. Materialet blev även föremål för barnens fotografering (bilaga 34). Barnens agerande i dessa situationer kan relateras till de matematiska begreppen form och
urskiljning, vilket förskolans läroplan lyfter fram. I och med att barnen ombads att fotografera
såväl matematiskt material som miljö kan det bland annat tolkas som att bygg- och
konstruktionsdelen ses som matematisk. I denna miljö fanns bland annat material som
tegelstenar, klotformade stenar, kaplastavar med mera, som barnen plockade fram. Barnen
hittade även två ihåliga cylindrar som startade ett utforskande kring vad som får plats i
cylindrarna. De prövade att sätta ner kaplastavar i den mindre cylindern och i den större lade
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ett av barnen ner ett mässingfärgat klot. Det hela avslutades med att ett barn lade halverade
träkulor ovanpå cylindrarna (bilaga 4, bild 4). Detta kan tolkas som att barnen utforskade
mätning och urskiljning i relation till storlek i form av vad som ryms i cylindrarna. I samband
med undersökandet blev materialet även föremål för fotografering. Likt förmågan att urskilja
är även mätning en förmåga som läroplanen lyfter fram i relation till den matematiska
utvecklingen. I bygg- och konstruktionsmiljön plockade även ett barn fram olika medaljer som
benämndes guldpengar (bilaga 3, bild 6). Barnet gav ingen förklaring till varför guldpengarna
plockats fram, men ville fotografera dessa i relation till var matematiken kan hittas.
Utmärkande för fotografierna var när ett barn fotograferade ett spel med tärning (bilaga 3, bild
2). Detta uppkom efter visning av bilden med tärningssymbolerna och samtalet där tärningen
beskrevs som en siffertärning som man kan slå och dess funktion som beskrevs som man ska
gå så många som man fick. Detta kan tolkas som att spelet och tärningen ses som matematiskt
material och att materialet har en funktion. Barnets beskrivningar kan kopplas till läroplanens
skrivelser om ett strävande efter att föra och följa resonemang. Fotografierna synliggjorde även
utsmyckning i taket i form av hängande siffror, vilket visar på en matematisk miljö (bilaga 4,
bild 5). Andra miljöer som kan tolkas som matematiska är lego samt rit- och skrivdelen. På
dessa ställen uppmärksammades lego, samt cirkelmallar, limstift och siffermaterial i trä (bilaga
3, bild 2, 3, 4 och 5) i syfte att gestalta antal. Med andra ord kan detta ses som matematiskt
material.
I anslutning till rit- och skrivmiljön började ett barn att använda träsiffror som mallar när hen
ritade och skrev siffror (bilaga 3, bild 5), detta ledde till att ett annat barn valde att göra
detsamma (bilaga 2, bild 4 och 5). Barnens idéer att använda material som mallar kan
förknippas med att barnen prövar olika lösningar, i detta fall för att formge siffror. Att pröva
olika lösningar på problem är ett av de matematiska målen i förskolans läroplan.

7.3
Matematik genom kroppen
Barnen beskrev också matematiken med kroppsspråk, vilket blev synligt genom deras agerande
med olika gester med händerna.
I samband med att ett barn beskrev matematiken vad vi tolkar som räknecentrerad, uttryckte
barnet att om man har två äpplen och får två äpplen till, så blir det fyra samtidigt som
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hen visade äpplenas antal med fingrarna. Detta tog också uttryck i hur ett barn visade en cirkel
med händerna i förhållande till samtalet om former. I samband med detta uttryckte barnet jag
har en sån hemma. Barnets gest och uttryck kan ses som kroppsliga och verbala förklaringar
av
matematiska
begrepp.
Utifrån
dessa
situationer blev det
tydligt
hur
barnen uttryckte matematiken såväl verbalt som kroppsligt med gester. Att uttrycka
matematiska begrepp är ett strävandemål som lyfts fram i läroplanen. Utforskandet i bygg- och
konstruktionsmiljön kan ge en bild av barn som med hjälp av kroppen undersökte vad som kan
tänkas rymmas i cylindrarna.
Annat utmärkande för studien i överlag är att när vi i början av aktiviteten frågade barnen om
de hade arbetat med matematik någon gång svarade de nej. I slutet av aktiviteten kom en
pedagog som arbetade på avdelningen och frågade om de arbetade med matematik varpå barnen
svarade ja. Detta kan innebära att aktiviteterna har hjälpt barnen att koppla
ihop matematikbegreppet med olika matematiska aktiviteter, reflekterat över det och på så
sätt fått sätta begreppet i ett samband.
Sammanfattningsvis beskrev barnen matematiken genom verbalt tal, via kroppen, material och
miljö. Det som går att urskilja i barnens beskrivningar av och om matematiken handlade till
största del om räknande, siffror och former.
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8 Diskussion
Syftet med denna studie var att synliggöra barns uppfattning om och av matematiken de möter
i förskolan. I detta avsnitt diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning i
bakgrunden och studiens teoretiska ramverk.
8.1
Det sociala samspelet
Till det sociala samspelet räknar vi artefakter, kroppslig och verbal kommunikation. Inom det
sociokulturella perspektivet beskrivs, hur artefakter är betydelsefulla för lärandet (Hundeide,
2006). Användningen av artefakter för beskrivning och gestaltning av matematiken blev synligt
i resultatet där barnen bland annat använde träsiffror som hjälp för att skriva siffror och olika
typer av material i bygg- och konstruktionsdelen för att visa olika former. Detta visar, precis
som Hundeide beskriver hur artefakterna kan vara till hjälp i barns lärande. Det ovan beskrivna
kan ses som ett samspel mellan människor och artefakter, vilket Säljö (2017) beskriver som
mediering. Artefakterna, eller materialet som vi fortsättningsvis väljer att kalla det, spelade
tillsammans med samspelet en tydlig roll. Detta visade sig när ett barn benämnde en tärning
som siffertärning, varpå ett annat barn genast gick och hämtade en tärning. I och med detta blev
det också tydligt att det sociala samspelet var betydelsefullt för den kommunikation som
skedde. Kommunikationen under aktiviteterna var såväl verbal som kroppslig. Den kroppsliga
kommunikationen visade sig genom att barnen använde sina händer för att skildra matematik
och genom exemplet ovan med den hämtade tärningen.
Barnen beskrev och gestaltade matematiken genom kroppen på skilda sätt, bland annat genom
att visa antal med fingrar. Att barn utforskar matematik med kroppen har även synliggjorts i
tidigare forskning, där Reis (2011) beskriver hur barn använder kroppen som ett verktyg när
det kommer till att mäta olika föremål. Sekvensen där barnen släppte ner olika föremål i
cylindrar kan kopplas till just mätning i och med att barnen prövade att släppa ner föremål i
olika storlekar med sina händer. I samband med att barnen hämtade olika föremål kan det tolkas
som att de också gjorde en bedömning av vad som kan tänkas rymmas i cylindrarna. Detta kan
även ses som ett undersökande av rimligheten, vilket Björklund (2007) lyfter fram att barn
utforskar i syfte att bedöma hur vida någonting är genomförbart eller ej. Resultatet synliggör
också hur ett barn formade en cirkel med hjälp av händerna i samband med att hen verbalt
uttryckte Jag har en sån hemma. Barnet kompletterade således en kroppslig gestaltning med en
verbal beskrivning. Den verbala kommunikationen var den närvarande vid alla tre aktiviteter,
även om vissa barn tog för sig mer än andra. Vid barnens verbala kommunikation uttrycktes
beskrivningar om matematiken i form av vad barnen trodde att matematik var. Ett barn uttryckte
matematiken vad vi tolkar som räknecentrerat och avslutade med att berätta att min mamma har
lärt mig det vilket Hundeide (2006) beskriver som en kulturell bakgrund. Det som sades kan
kopplas till tidigare erfarenheter, i detta fall hemifrån. Genom barnets uttryck gavs de andra
barnen möjlighet till lärande utifrån barnets kulturella bakgrund. Att barnen lär sig av varandra
genom samspel på beskrivna sätt kan också kopplas till det Björklund (2010) redogör för i sin
forskning, där det har synliggjorts att det matematiska lärandet sker såväl kroppsligt som
verbalt. Resultatet från Björklunds studie visar kortfattat att barn får ta del av andras förståelser
och perspektiv på matematiska fenomen och således möjliggörs även en spridning av olika sätt
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att förstå någonting. I vårt resultat visade sig detta exempelvis genom samtalet som berörde det
matematiska begreppet former. Detta yttrade sig i att ett barn benämnde former som just former
varpå ett annat barn benämnde formerna med dess namn, exempelvis triangel och kvadrat. Ett
annat barn beskrev räkning och benämnde detta som Om man har ett och får tre till, blir det
fyra. Här ska dock poängteras att vi inte kan veta om de andra barnen också hade dessa
kunskaper, men om de inte hade det, så gavs de möjligheter till att få en djupare förståelse
genom sina kamrater. Samspelet mellan kamrater blev även tydligt i ett annat sammanhang, där
ett barn använde träsiffror som mallar i sitt gestaltande. Detta resulterade i att ett annat barn
valde att göra på samma sätt, vilket kan tolkas som att barnet blev inspirerat. Björklund (2007)
framhåller samspelets faktorer där barns kommunikation och utforskande kan leda till
upplevelser av olika matematiska fenomen. I det här fallet kan det eventuellt innebära att
tillgången till mallarna och det samspel som skedde möjliggjorde ett gestaltande av siffror som
kanske inte varit möjligt annars. Den beskrivna situationen kan utifrån vår tolkning ses som ett
exempel på hur barnen försökte pröva olika lösningar gällandet ett problem, vilket är ett av de
formulerade matematikmålen som läroplanen föreskriver (Skolverket, 2016).

8.2

Barns fokus

I samband med att vi visade bilder på vad matematik kan vara, fastnade barnen främst för
bilderna som gestaltade former och siffror, men även ett mindre intresse för tärningssymboler.
Med tanke på att barnen även fick se en bild som gestaltade mönster är det intressant att de
fastnade för just dessa bilder. Vi kan endast spekulera i vad som föranledde detta, men två
möjliga förklaringar skulle kunna handla om att kommunikationen påverkade barnens val eller
att deras val skedde av en tillfällighet. Bildvisningen resulterade i att barnen letade upp material
som hade likheter med en tärning, former och siffror. Det hämtade materialet bestod bland annat
av en rund sten, kvadratiskt kakel, rektangulär tegelsten, tärning och olika siffror av trä samt att
barnen uppmärksammade siffror som hängde i taket. Materialet blev också till föremål för
barnens fotografering och dessa likheter kunde även skådas i barnens teckningar. Björklund
(2007) belyser hur likheter och skillnader för barn kan erfaras genom sinnen och då främst
genom synen. Detta blev tydligt i de ovan beskrivna händelserna där barnen tittade på bilderna
för att sedan hitta liknande föremål i förskolans olika rum. Vi tolkar det som att urskiljning
ligger till grund för barnens göranden i dessa situationer. Reis (2011) stärker detta resonemang
genom att exemplifiera hur urskiljning bland annat kan yttra sig i att barn ordnar och sorterar
föremål utifrån färg eller storlek. Bäckman (2015) framhåller urskiljningsförmågan som central
för barns matematiska lärande. Författaren menar att barns förmåga att urskilja kopplas samman
med barnets tidigare erfarenheter. Även Björklund (2010) redogör för detta och menar att barn
kan koppla tidigare erfarenheter med nya och har då en förståelse för hur likheter kan ta uttryck.
I resultatet visade sig detta i samband med att ett barn benämnde de olika formerna som just
former medan ett annat barn benämnde det som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. När det
kommer till erfarenheterna kring siffror så började ett barn säga räkneramsan när vi visade
bilden på siffrorna, vilket kan tolkas som att hen hade erfarenheter av siffror. Liknande skedde
i samband med att ett barn hämtade siffror av trä, vilket resulterade i att några barn började
benämna siffersymbolerna med räkneord.
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Barnet som uttryckte att om man har två äpplen och får två äpplen till, så blir det fyra kan visa
på en förståelse för det Björklund (2007) beskriver som delar och helheter. Författaren
framhåller detta som viktigt för den matematiska utvecklingen och förståelsen av mängder och
antal. Med denna förståelse finns en medvetenhet om att helheten och delarna kan hanteras,
med andra ord hur det kan delas upp och läggas ihop, vilket barnet också gjorde. Barnet
uttryckte vid alla aktiviteter en räknecentrerad syn på matematiken, bland annat genom att
också uttrycka Om man har ett och får tre till, blir det fyra. Såväl bilden som barnet ritade som
fotografierna som hen tog gestaltade siffror respektive antal.
8.3
Barns röster
Barns perspektiv styrs av deras egna agerande och röster, detta redogör Pramling Samuelsson
och Sheridan (2003) för. Med andra ord är det viktigt att barn får ge uttryck för sina tankar i
forskning som utgår från deras perspektiv. Utifrån fenomenografin handlar ett perspektiv om
att ta reda på hur människor upplever och erfar världen (Marton 1981). I relation till denna
studie användes detta perspektiv för att lyfta fram barnens röster för ett försök att tolka deras
sätt att beskriva matematik. Genom fenomenografin och viljan att närma sig barns perspektiv
är det av vikt att vara ödmjuk inför vad som väljs att lyfta fram och detsamma gäller den
tolkning som sedan sker. Bäckman (2015) framhåller den tolkning som sker vid närmandet av
barns perspektiv. Vi är dock medvetna om att barns perspektiv medför en tolkning, med andra
ord har vi reflekterat över vad vi valde att lyfta fram och hur vi tolkade det som sades. I relation
till detta kan vi inte heller vara säkra på vad barnen menat i deras beskrivningar och agerande.
Marton (1981) framhåller dock hur det fenomenografiska perspektivet kan möjliggöra ett
bredare kunskapsområde genom olika slags beskrivningar.
Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck och Wernberg (2012) har synliggjort hur barns och
pedagogers olika synsätt kan påverka hur lärandet kring matematiken ter sig. Dessa olika
synsätt resulterar i olika perspektiv, vilket kan påverka lärandetillfällen. En pedagogisk tanke
kan därför resultera i att en förskollärare väljer att agera på ett sätt som ska skapa möjlighet för
utveckling och lärande för barnet. Om synsätten inte matchar kan det resultera i att barnet inte
kan följa förskollärarens pedagogiska tanke (Johansson et al. 2012). Utifrån denna studie har vi
lagt stor vikt vid barnens egna röster för att synliggöra vad barn uppfattar och tänker. När vi
förberedde våra bildexempel hade vi en pedagogisk tanke med att visa det matematiska
fenomenet mönster, detta genom att fylla i varannan cirkel med färg. Vår pedagogiska tanke
kan kopplas till fenomenografin och det som beskrivs vara första ordningens perspektiv, där
det egna synsättet är centralt (Marton, 1981). Barnen relaterade detta till bollar, vilket ledde
till ett samtal om former. I och med detta matchades inte barnens synsätt mot den pedagogiska
tanken som fanns och därför släpptes tanken på mönster och därmed intogs den andra
ordningens perspektiv (Marton, 1981). Utgångspunkten togs således vid från barnens
kommentarer om bollar, vilket kopplades till matematiska former. Detta visar även på
Alexanderssons (1994) beskrivning av hur första och andra ordningens perspektiv kan
synliggöras utifrån vad saker och ting är eller kan vara.
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8.4
Miljö och material
I tidigare forskning lyfts miljöns och materialets betydelse fram som viktigt (Bäckman, 2015;
Reis, 2011). Utifrån resultatet kan det tydligt ses hur miljö och material är nära sammankopplat
och att det har en inverkan på barns beskrivningar och gestaltningar av och om matematiken.
Barnens agerande i relation till materialet visade sig genom att de letade upp och använde olika
material för att på olika sätt beskriva matematiken. Materialet bestod bland annat av
olikformade stenar och kakel, vilket kan tolkas som att barnen sökte efter matematiska former.
I rit- och skrivdelen och i legohörnan använde barnen limstift, siffermaterial i trä och lego för
beskrivningar och gestaltande för antal. Även en spelplan med tärning, cirkelmallar och
hängande siffror i taket uppmärksammades av barn som matematiskt miljö- och material.
Bäckman (2015) lyfter fram hur barns matematiska gestaltande kan möjliggöras genom att de
använder befintligt material som finns i deras närhet. I bygg- och konstruktionsdelen plockade
ett barn fram olika medaljer som barnet sedan benämnde som guldpengar utan vidare
förklaringar till detta. Ett antagande utifrån agerandet kan vara att barnet kopplade materialet
till matematik, vilket endast går att spekulera kring. Beskrivningarna ovan ger en bild av hur
olika miljöer kan uppmuntra matematiskt tänkande. Detta framhålls också i förskolans läroplan
(Skolverket, 2016) där det beskrivs hur miljön ska användas för att stimulera barns utforskande
och locka till lek.
Enligt Reis (2011) är erfarenheter av stor betydelse vid utforskande av material, vilket även blir
viktigt i relation till barns matematiska utveckling. Detta har synliggjorts utifrån en studie där
barn fick utforska material som de sedan tidigare kände till för att sedan få nytt liknande
material, vilket resulterade i att utforskandet byggde på deras erfarenheter. I relation till den här
studiens resultat fick barnen endast använda känt material. Vi kan dock inte veta om materialet
var känt för alla barn, men eftersom materialet fanns tillgängligt för barnen är sannolikheten
stor. Det går endast att spekulera i vilken vändning utforskandet eventuellt hade tagit om vi
hade tilltillfört okänt material, exempelvis vid utforskandet av vad som rymdes i cylindrarna.
Studiens syfte kan inte heller kopplas till detta, men det går att anta att barnens erfarenheter
hade kunnat växa om de fick ta del av annat liknande material, exempelvis längre och
kortare kaplastavar alternativt ännu större eller mindre cylindrar än vad som användes. Även
om detta inte var syftet med studien är det en viktig aspekt för förskolläraren att ta i beaktning,
vilket Reis (2011) betonar genom att benämna materialen som betydelsefulla i relation till
verksamhetens utformning. Med andra ord är det viktigt att synliggöra vad barn ser som
matematiskt material för att kunna tillföra material som kan främja utveckling och lärande.
Även läroplanen lyfter fram hur miljöns utformning såväl ska utgå från barns egna intressen
som de behov som kan finnas i en barngrupp (Skolverket, 2016).
I och med våra bildexempel (bilaga 1) kunde barnen koppla ihop begrepp till miljö och material
runt omkring dem. Detta kunde ses när barnen exempelvis tittat på bilder med tärningssymboler
och matematiska former, för att sedan leta material som liknade vårt exempel. I samband med
detta
uppmärksammade
barnen
en
tärning
med
tillhörande
spelplan,
samt formliknande byggmaterial exempelvis kvadratiskt kakel. Detta kan tolkas som att barnen
utifrån våra bildexempel satte begreppen i ett samband. För att barn ska få möjlighet att få
27

kunskap om ett begrepp krävs det enligt Björklund (2007) att det sätts i ett samband samt till
en händelse. Författaren exemplifierar detta genom att lyfta fram begreppen liten och stor. När
ett barn kopplade ett av våra bildexempel till en tärning som då benämndes som
siffertärning visade den efterföljande förklaringen som barnet gav man ska gå så många som
man fick, en tydlig bild på att barnet förstod begreppets innebörd, vilket också blev synligt i
kommunikationen som fördes. Björklund framhåller också att kommunikationen som barnen
för kan stödjas i och med att begreppets egenskaper beskriver ett fenomen. Med andra ord kan
kunskap om olika begrepp berika kommunikationen genom begreppens beskrivande
egenskaper. Förskolans läroplan beskriver hur barn ska få möjlighet att använda matematiska
begrepp och utforska sambanden mellan begreppen (Skolverket, 2016). Förskollärares roll blir
således viktig när det kommer till att utmana och leda barnen, vilket Bäckman (2015) redogör
för i relation till det matematiska lärandet. Till ovan nämnda situationer kan det vara
betydelsefullt att stödja barns begreppsuppfattning genom att synliggöra fenomen så att barn
ges möjlighet att sätta begrepp i ett samband, likt våra bildexempel. Även Reis (2011)
framhåller betydelsen av att sätta ord på barns matematiska agerande, inte bara där den tydligt
ses, utan också att synliggöra den matematik som inte framträder lika tydligt. Enligt författaren
är det av vikt för att senare kunna återkoppla till barns agerande och då visa att det är
matematiskt utforskande. Detta blir med andra ord viktigt i förhållande till det lärandeuppdrag
förskolläraren ställs inför.
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9 Implikationer för yrkesuppdraget
Med tanke på att det står i läroplanen att förskolans miljö ska konstrueras utifrån barns intressen
och behov (Skolverket, 2016) kan det vara fördelaktigt att undersöka vad barn ser som
matematik och vilka material och miljöer de finner som matematiska. Med kunskap om barns
syn på matematiken blir det lättare att leda och utmana barn vidare, genom att förskollärare då
kan dela barns syn på matematiken. Genom att ta del av det barn visar som matematiskt material
kan skapandet av miljöer som lockar till matematiskt utforskande möjliggöras. Att benämna
matematiken genom begrepp blir viktigt för förskollärare då tidigare forskning visat på hur
barns lärande kan främjas om de får möjlighet att sätta begreppen i ett samband. Utifrån vår
studie blev just detta tydligt i och med ett barns koppling från våra bildexempel, vilket ledde
till att sätta begreppet tärning och tärningens funktion i ett matematiskt samband. I läroplanen
finns flera strävansmål som berör området matematik. Utifrån studien och barns beskrivningar
av matematiken har vi fått kunskaper om hur man kan arbeta med detta i praktiken. Att vi
kopplade barns beskrivningar och görande till läroplanens mål var med andra ord nyttigt och
gav oss inspiration att ta med i den kommande professionen.

10 Förslag till fortsatt forskning
I början av våra samtal med barnen frågade vi om de hade arbetat med matematik, varpå flertalet
barn gav ett nekande svar. Efter att vi visat bildexempel och utifrån barnens verbala
och kroppsliga beskrivningar av matematiken kunde vi ändå förstå att de arbetat med
matematik. Däremot verkade inte alla barn ha kopplat ihop görandet med begreppet. I samband
med att aktiviteterna avslutades kom en av pedagogerna på avdelningen och frågade barnen om
de hade jobbat med matematik varpå barnen svarade ja. Detta kan tolkas som att barnen gjort
en koppling mellan matematikbegreppet och de aktiviteter vi genomfört tillsammans.
Utifrån detta ställer vi oss frågan huruvida barn i förskolan är medvetna om den matematik som
de faktiskt utforskar, såväl i planerade aktiviteter som i den fria leken. En tänkbar väg att gå
vidare på är att undersöka förskollärares medvetenhet om sitt egna matematiska språk och
huruvida de benämner matematiken med begrepp.
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