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Sammanfattning 
Vårt syfte med denna undersökning har varit att bidra till kunskap om de yngre barnens 

matematik. Det har skett genom kartläggning och analyser om tre och fyra åringar i förskolan 

ordnar och sorterar olika föremål i två planerade aktiviteter. Undersökningens övergripande 

forskningsfrågor var: hur ordnar och sorterar barn föremål individuellt? Vad säger barnen om 

sina strategier för att ordna och sortera olika föremål? Undersökningen har utgått ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv som betonar språkets och kommunikationens betydelse för barns 

lärande. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ ansats med observation och 

intervju som metod. Videodokumentationer har genomförts parallellt med intervjuerna med 

barnen. Totalt har åtta barn från två olika förskolor deltagit i studien. Tidigare forskning inom 

detta område utgår vanligtvis ifrån fenomonografiskt perspektiv samt variationsteorin.  

Resultatet av denna undersökning visar på att barn använder sig av olika strategier då de 

ordnar och sorterar olika föremål. Framförallt utgick de flesta barnen efter föremålens färg 

och modell. Det synliggjordes också att flera barn istället för att använda det verbala språket 

använde sig av kroppsspråket med hjälp av tecken och peka med fingrarna. I resultatet 

belystes även att det var flera barn som gjorde på liknande vis då de sorterade och ordnade 

vissa föremål som utgjordes av helikoptrar och flygplansom användes i båda aktionerna. Det 

var större variation i barnens strategier då de ordnade och sorterade legoföremål. 
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1 Inledning 
I detta examensarbete har vi riktat in oss på matematik med de yngre barnen (tre till fyra år), 

vilket var ett val som gjordes utifrån litteratur i ett tidigare utvecklingsarbete samt våra 

tidigare erfarenheter. En annan bidragande anledning var att bland annat nationella 

kvalitetsgranskningar (Skolverket 2001; 2005) som här lyfter vikten av att introducera 

matematiska begrepp till yngre barn. Detta examensarbete fokuserar på sortering och ordning 

efter ett intresse som väcktes under en tidigare kurs i förskollärarutbildningen där vi gjorde en 

studie på liknande sätt inom matematik. I den kursen gjorde vi ett utvecklingsarbete där vi 

genom observationer och intervjuer arbetade tillsammans med barnen om proportioner, 

volym, antal och former. Utöver utvecklingsarbetet som grund i vårt val av undersökning har 

vi även utgått ifrån läroplanen för förskolan Lpfö98- reviderad 2010 (Skolverket, 2010). Där 

står det att vi som förskollärare ska arbeta med barnen så att de utvecklar sin förståelse för 

grundläggande egenskaper för matematisk ordning. Den lyfter även att barnen ska utveckla 

sin förmåga att prova olika lösningar i matematiken då de reflekterar och undersöker sina 

egna lösningar. Förtydliganden till revideringen av läroplanen anges i ett statligt dokument 

Förskola i utveckling (Utbildningsdepartementet, 2010). I detta dokument betonas att 

matematik för yngre barn är viktigt samt bör vara lustfylld, utgå från barnens egna 

erfarenheter och utföras i samspel med andra barn eller vuxna på förskolan. Det poängteras att 

matematiken i förskolan ska vara en utvecklande process där barnen får möjlighet att resonera 

kring matematik och vad de gjort. I dokumentet återfinns olika mål som anges i förskolans 

läroplan. Ett av dem benämns “Matematiska aktiviteter”. Denna målformulering behandlar att 

sortera olika objekt med hjälp av dess egenskaper så som mönster, form samt storlek vilket är 

syftet med denna undersökning. 

Intresset för denna undersökning stärktes även då det under 2014 varit olika debatter om 

matematiken i de svenska förskolorna och skolorna efter PISAs (Programme for International 

Student Assessment) undersökning. PISA undersökningen är enligt Skolverkets beskrivning 

en undersökning som sker på 15åringar för att se deras förståelser i matematik, 

naturvetenskap samt läsförståelse. Undersökningen sker vart tredje år i 65 olika länder. Denna 

undersökning genomfördes senast år 2012 och Skolverket (2012) lyfter att det är första 

gången någonsin som den svenska skolan är under genomsnittet. I PISA undersökningen 2012 

var 65 länder med varav 34 länder är OECD länder, dvs. länder i organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utbildning. Bland dessa 34 länder var 25 bättre än Sverige i 
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matematiken. Vi anser att resultatet av detta visar att vi redan i förskolan behöver bli bättre på 

arbete med matematik, då det är betydelsefullt för barnens lärande. 

2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenteras en avgränsad del av tidigare forskning. Denna avgränsning har 

gjorts genom våra sökord som var: yngre barn, små barn, matematik, math, young children, 

preschool, kindergarten, mathematics, toddlers learning process, primary school, förskolan, 

ordning, sortering, kategorisering, sociokulturellt perspektiv.  

2.1 Matematik med yngre barn 

Nedan sammanfattas tidigare forskning som pekar på att barnen i tidig ålder kan använda sig 

av matematik. Här finns ett flertal konkreta exempel på observationer forskarna har 

genomfört. I flera studier har även barns matematiska begreppsanvändning behandlats. 

Björklund (2007; 2008b; 2012a; 2012b) har i sina studier utgått från variationsteorin som har 

utgångspunkt från det fenomenografiska perspektivet. Med forskning utifrån variationsteorin 

fokuseras det på vad som är möjligt att lära i olika situationer där vissa aspekter ses som 

kritiska. Fenomen fokuseras så lärandet sker. Hon har gjort sina studier på olika daghem i 

Finland med barn som är mellan ett till tre år. Björklund (2007) betonar att de flesta forskare 

som genomfört studier med yngre barn idag vet att barnen kan matematik långt innan de 

börjar skolan. Hon betonar även att barnen redan i tidig ålder kan börja använda sig av olika 

begrepp i form av räkneord. Vidare framhäver hon även att många barn redan i två års ålder 

kan några olika räkneramsor. Resultatet i studierna visar att barn redan vid 1 års ålder till stor 

del mäter och jämför storlekar med hjälp av olika klossar.  

 

I likhet med Björklund har även Reis (2011) utgått från variationsteorin, som beskrivs ovan. 

Hennes studie har gjorts med hjälp av videodokumentation bland barn i åldern ett till tre år. I 

resultatet framgår det att barnen först inte förstod vad sortera i storleksordning innebar. 

Genom att barnen fick tid att testa olika sätt blev det ett begrepp de fick utvecklad kunskap 

om. Reis visar att synsätten har förändrats under åren. Hon lyfter fram att det funnits synsätt 

som inneburit att barnen inte kunde lära sig förrän de började skolan. 

 

Enligt Reis (2011) börjar barns matematiska lärande redan innan ett års ålder. Reis 

argumentation stämmer överens med Björklund (2008b) som menar att även de minsta barnen 
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strävar efter att använda de olika begrepp som används i vardagliga situationer, som de ofta 

hör av de i sin närhet. Det kan vara vuxna, äldre-, yngre- eller jämnåriga barn som benämner 

begreppen. Sedan försöker barnen själva att förstå dessa begrepp och göra dem till sina egna 

genom att använda dem vid olika tillfällen. Lee (2012) genomförde en undersökning som 

syftade till att visa att det inte bara är matematiker som är experter på matematik, utan att 

även de yngsta barnen kan vara matematiker. Hon betonar att även de yngsta barnen kan 

begrepp som nummer, volym och mönster. Lee lyfter fram att barnen hela tiden använder sig 

av dessa begrepp inom den fria leken. Nummer använder de när de räknar och här belyser hon 

att även de yngsta barnen har förståelse för nummer även fast de inte alltid har dem i rätt 

ordningsföljd. Även volym betonar Lee att barnen använder sig av tillexempel när de sitter 

och leker i sandlådan eller med vatten och fyller olika leksaker för att se hur mycket som får 

plats. Däremot visade det sig att barnen inte använder mönster lika mycket som de andra 

begreppen.  

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att den matematiska förståelsen är beroende 

av språket. De menar att det är genom språket som barnen kan få hjälp av de vuxna för att få 

rätt begrepp med sig. Genom att barnen får med sig begreppen från samspel med 

omgivningen utvecklas barnens matematiska språk. De benämner även vikten av att 

pedagogerna i förskolan uppmärksammar när barnen ordnar, sorterar, jämför med mera för att 

barnen ska upptäcka matematiken i vardagliga situationer. Pramling Samuelsson och Sheridan 

lyfter även att barnen ska ha inflytande i förskolan och att aktiviteterna ska väljas utifrån 

barnens intressen. De styrker även vikten för de yngsta barnens lärande i den fria leken.  

2.2 Matematiska begrepp för olika proportioner 

Nedan följer tidigare forskning som handlar om hur barnen jämför olika proportioner. Detta 

ser vi som en väg till sortering och ordning. Här följer exempel från observationer när barn 

jämför exempelvis begreppen större och mindre.  

 

Björklund (2007) visar i sin studie att även barnen i de yngsta åldrarna använder sig mycket 

av matematik och att de ser olika proportioner. Hon menar att redan vid ett års ålder kan 

barnen mäta och jämföra olika längder, detta mycket med hjälp av klossar som är i olika 

former och storlekar. Björklund (2012b) har ett exempel där en pedagog ställde fram en skål 

med olika knappar som barnen sedan delade upp. Barnen delade först upp dem beroende på 

färgerna, men sedan började pedagogen diskutera med dem om vilka storlekar de hade och 
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jämförde med olika knappar. Då såg barnen att knapparna var stora jämfört med vissa knappar 

medan de var små jämfört med andra. Nyström (2011) gjorde ett projekt som handlade om en 

klänning med olika mönster. Där barnen fick i uppgift att skapa sina egna klänningar med 

egna mönster. Dessa mönster sorterade hon sedan tillsammans med barnen upp på olika 

papper. Ett med randiga-, ett med runda- och ett med rutiga mönster. Det Nyström kom fram 

till var att barnen genom att de fick skapa och sortera upp mönster fick med olika etiska 

uttrycksformer inom det matematiska språket. Enligt henne fick barnen även en bredare 

uppfattning om de olika begreppen kring mönster.  Detta styrker Reis (2011) som menar att 

60 % av alla tre-åringar som deltog i hennes studie kan benämna matematiska begrepp med 

rätt namn.   

 

Gunnarsson och Thempo (2009) har gjort ett projekt tillsammans med en barngrupp som varit 

ute i skogen, där hittade de pinnar i olika storlekar. Dessa pinnar fick barnen sedan sortera och 

de märkte snabbt att lång och kort var relativa begrepp, som skilde beroende på vad barnen 

mätte pinnarna emot. Barnen tog även upp begrepp som längre än och kortare än. Sedan fick 

barnen måla dem för att enklare se vilka pinnar som var längre eller kortare.  

2.3 Barnens meningsskapande i matematik 

Nedan följer tidigare forskning utifrån barnens meningsskapande i matematiken. Där speglas 

vikten av att börja med matematik i tidig ålder och de yngre barnens begreppsuppfattning.  

Björklund (2008a) menar att det är viktigt att arbetet med matematiken på förskolan utgår från 

barnen för att vi lättare ska kunna bygga upp ett intresse för matematiken. Barnen kämpar 

varje dag med att förstå de begrepp som människor i deras omgivning använder. Vuxna 

använder sig ofta av matematiska begrepp i vardagen utan att tänka på innebörden av dem. 

Detta är något som barnen sedan funderar vidare på och tar efter. Därför menar hon att det är 

betydelsefullt för barnen att få rätt begreppsanvändning redan från börja. Barnen möter många 

olika fenomen i vardagen som de sedan spinner vidare på och formar sin egen förståelse om 

tillexempel begrepp och symboler. Sophian (2004) menar att det är viktigt att vi förbereder 

barnen med rätt matematiska begrepp i tidig ålder för att hjälpa dem att nå upp till de som för 

väntas av dem i framtiden. I en annan studie betonar Björklund (2012a) vikten av att arbeta 

med matematik med utgångspunkt i barnens intressen. Det är även viktigt att vi som personal 

på förskolan observerar barnen när de leker fritt så att vi får en överblick av vad de kan och är 

intresserade av inom matematiken. Greenes, Ginsburg & Balfanz (2004) betonar vikten av att 

ge barnen tillräckligt med tid för att hinna utforska och utveckla sina idéer samt att hjälpa 



 

 

5 

 

barnen att upprätthålla idéerna. Genom att ge barnen mycket tid och upprepa aktiviteterna 

utvecklar de enligt Greenes et. al. sin förståelse och de barn som behöver extra stöd får tid att 

uppfatta omgivningen och den nya kunskapen. 

2.4 Sortering och ordning  

I detta avsnitt synliggörs hur den tidigare forskningen ser på sortering och ordning. Vad denna 

lyfter om hur barnen sorterar, hur gamla de är när de börjar sortera samt vad barnen sorterar 

nämns nedan.  

Björklund (2009b) menar att spädbarn använder sig av att sortera alla intryck de får och 

upptäcker då likheter och skillnader. Björklund betonar även vikten av att pedagogerna är 

engagerade och är med barnen. Då kan en knapplåda med olika knappar i bli till ett 

matematiskt lärande. Barnen kan då sortera knapparna på olika vis genom att först lära känna 

materialet och se likheter samt skillnader mellan de olika knapparna. Genom att sortera upp 

de i exempelvis olika färger skapas olika kategorier men det kan även skapas underkategorier 

som blå och ljusblå.  Hon anser att förstå likheter och skillnader är viktigt för att kunna gå 

vidare och sedan skapa en förståelse för olika aspekter som följer objekten. Detta är något 

som redan finns hos de allra yngsta barnen, som utforskar och upptäcker omvärlden, men som 

hela tiden utvecklas.  

Reis (2011) lyfter i sitt resultat att barnen inte hade stor kunskap om vad sortera i 

storleksordning betydde då hennes studie började. I slutet på studien kunde hon se att barnen 

hade fått en fördjupad kunskap inom sortering. Hon såg då att barnen hade fått gott om tid på 

sig-, under studiens gång, -att testa på olika vis. Detta för att de till sist skulle kunna fundera 

ut vilket sätt de skulle sortera på så att storleken kom i rätt ordning. I studie använde Reis sig 

av olika burkar och ringar. Sedan fick barnen sitta tillsammans med andra barn för att se hur 

de gjorde, eller välja att sitta själva och försöka. I resultatet kunde hon se att det var variation 

som bidrog till att barnen fick se flera olika förslag för att sedan själva lyckas. Hon 

uppmärksammade även att barnen tidigt förstod att burkarna och ringarna fanns i 

storleksordning och att det var av betydelse var de satte dem. Slutligen såg Reis att barnen 

fick hjälp av liknande tidigare aktiviteter de kunde koppla samman. Då fick barnen hjälp i hur 

de kunde sortera och få in det tänket i de nya situationerna. Även Kärre (2013) har gjort en 

studie som har med sortering att göra. Hon lyfter att pedagoger genom samtal med barnen om 

sortering kan resonera tillsammans och synliggöra egenskaper hos föremålen som barnen inte 

tidigare sett. Även barnen kan synliggöra olika egenskaper som pedagogerna inte sett innan. 
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På så sätt kan barnen sortera och ordna föremålen på olika vis. Hon menar även att barnen 

sorterar och ordnar i den fria leken. Kärre betonar även att vi alla hela tiden sorterar och 

ordnar bland våra erfarenheter och intryck vi får från omgivningen. Genom den sorteringen 

kan vi sedan dölja vissa egenskaper och lyfta fram andra. Hon har även ett exempel då ett 

barn sorterar olika föremål på förskolan. Barnet sorterar först upp de olika föremålen utifrån 

färg och bortser då från alla andra egenskaper hos föremålet. Sedan bad de barnet att sortera 

på något annat vis, då framkom andra egenskaper hos föremålen.  

2.5 Sammanfattning 

Den avgränsade forskning som vi redovisat ovan har gett oss större förkunskaper om yngre 

barns matematiklärande på förskolan. Det gav även en föraning om hur vi kunde tänka oss att 

barnen skulle sortera då vi kom till förskolorna för att genomföra vår undersökning. Den 

tidigare forskningen visar på ett förändrat synsätt vad gäller de yngre barnens lärande inom 

matematik. Resultaten från flera studier visar att barnen idag lär sig matematik innan de fyllt 

ett år. De lyfter även att barnen hela tiden använder sig av matematik och olika matematiska 

begrepp i den fria leken samt att de jämför olika längder och storlekar. En del av den tidigare 

forskningen lyfter även att det är viktigt att barnen får vara med och föra diskussioner samt 

resonera kring de olika aktiviteter de gjort inom matematik. De forskare som vi refererat till 

betonar vikten av att matematiken utgår från barnens intressen. Även de vuxnas 

begreppsanvändning bland barnen är något som stärks och att barnen hela tiden härmar alla 

begrepp de hör. En annan aspekt som lyfts fram är att även spädbarn sorterar samt att alla hela 

tiden sorterar bland sina egenskaper. Genom Björklund (2007) och Reis (2011) anser vi att det 

finns en skillnad mellan sortera och ordna. Denna skillnad synliggjordes utifrån Björklund 

som anser att sortera innebär att barnen delar upp beroende på skillnaderna de ser, även om 

hon belyser att barnen inte är medvetna att de sorterar skillnader. Reis synliggjorde att ordna 

innebär att barnen delar upp beroende på likheterna de ser. Vidare menar Björklund (2009) att 

den grundläggande egenskapen hos barn inom matematik är att kunna se likheter och 

skillnader bland olika föremål, samt kunna uttrycka vilka egenskaper som skiljer dem åt. Hon 

lyfter även vikten av att barnen tillsammans med vuxna eller andra barn i omgivningen 

kommunicerar om likheterna och skillnaderna. Detta för att barnen ska få en ökad kunskap 

om egenskaperna hos föremålen. Björklund benämner olika egenskaper hos föremål så som 

färger, former och storlekar 
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3 Syfte och forskningsfrågor 

Den tidigare forskning som presenterats ovan har utgått från olika teoretiska perspektiv. Flera 

studier har utgått från variationsteorin med utgångspunkt från ett fenomenografiskt perspektiv 

som visar barnens olika strategier då de lär sig matematik. Det finns ett behov att vidare 

undersöka hur yngre barn lär sig matematiskt tänkande med hjälp av redskap av olika slag. 

Därför har vi i detta examensarbete valt att utgå ifrån ett sociokulturellt perspektiv. I de 

studier vi har presenterat ovan framkommer framförallt observationer som metod. I 

föreliggande undersökning använder vi också observation med den skillnaden att vi själva här 

är medaktörer i de situationer som analyseras. I detta arbete undersöker vi hur barn lär med 

hjälp av materiella ting i sin omgivning.  

3.1 Syfte  

Vårt syfte med denna undersökning är att bidra med kunskap om de yngre barnens 

lärstrategier. Mer precist avser vi undersöka hur redskap i matematik förstås och används i sitt 

kommunikativa sammanhang och hur barnen ordnar och sorterar olika föremål i samband 

med matematiskt lärande.  

3.2 Forskningsfrågor 

De övergripande forskningsfrågorna är:  

 Vilka lärstrategier synliggörs då barn ordnar och sorterar olika föremål?  

 Vad säger barnen om sina strategier för att ordna och sortera olika föremål? 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån tidigare forskning utgår denna undersökning ifrån ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. Det sociokulturella perspektivet utgår enligt Säljö (2010) från Vygotskijs teorier om 

att man lär av varandra. Det sociokulturella perspektivet utgår även enligt Säljö från att 

språket och samspelet är lärandet.  

 

4.1 Språket 

Lindar (2010) menar att det väsentliga i detta perspektiv är att handlandet och tänkandet sker i 

kommunikation mellan människor samt att det sker i varierande miljöer. Lindar lyfter 

Vygotskijs tankar om att en avgörande aspekt är att använda sig av olika redskap eller verktyg 
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för att kunna få förståelse för sina medmänniskor och omvärlden. Vidare menar Lindar att de 

intellektuella resurserna, d.v.s. språket ses som ett medel för att kunna delta i grupprocesser. 

Med hjälp av språket kan vi samspela med andra och detta innebär att vi kan se världen och 

förstå den, samt att lära tillsammans för att komma vidare. Björklund (2008c) menar utifrån 

Vygotskij att språket har olika funktioner, det ursprungliga är att vara kommunikativ. 

Björklund lyfter även att det finns andra betydelsefulla funktioner inom kommunikationen. 

Vygotskij belyser att det finns två huvudsakliga funktioner. I den första ingår gester och i den 

andra ingår kroppsspråket. Fortsättningsvis menar Björklund att kroppsspråket kan förstås på 

samma vis som verbala ord. Säljö (2010) menar att inom det sociokulturella perspektivet 

söker man insikt för hur kunskaper uppstår och förs vidare till andra. Inom det sociokulturella 

perspektivet är även en viktig syn att genom att kommunicera kan man berätta för andra hur 

man lär. Strandberg (2014) menar att både vuxna och barn ofta använder sig av ord de hör av 

andra innan de själva vet vad det betyder. 

4.2 Mediering 

Inom ett sociokulturellt perspektiv finns det olika centrala begrepp. Mediering är ett av de 

centrala begrepp Vygotskij formulerade. Mediering ses som att människor samverkar med 

hjälp av olika verktyg, vilket kan vara både med personer och olika redskap. Lindar (2010) 

menar att människor agerar med hjälp av redskapen och att de innebär olika saker för olika 

personer. Hon menar att en knut på en näsduk kan påminna om en sak för någon men en helt 

annan för någon annan. Men knuten fungerar ändå som ett medierande stöd för att minnas. 

Enligt Jakobsson (2012) finns det ingen direkt översättning till svenska för vad mediering 

innebär. Han menar att det har med människors tänkande och handlingar att göra. Hans 

vardagliga översättning är ungefär att handlingar och tänkande drivs framåt. Enligt Säljö 

(2010) är språket det viktigaste medierande verktyget. Med språket kan människor 

kommunicera och förmedla kunskap samt erfarenheter till varandra. Språket medierar 

kunskapen om omgivningen för att den ska bli relevant.  

4.3 Artefakter 

Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är artefakter. Strandberg 

(2014) beskriver detta begrepp genom ett påhittat samtal som han skriver om mellan Piaget 

och Vygotskij. Detta samtal mynnar ut i en förståelse där Strandberg antyder att Vygotskij 

betonar att artefakter är saker som är formade och gjorda av människan. Vidare förklarar han 

det som att allting runt om oss finns på två olika ställen, nämligen i hjärnan och utanför 
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hjärnan, framför oss. Dvs. att vi ser olika bilder i hjärnan då vi tänker men att vi samtidigt har 

bilder på väggarna hemma som vi kan se. Dessa bilder på väggarna är något som är gjort av 

människan. Vidare nämner Strandberg att vi genom artefakter kan få en bil att istället bli en 

taxi. Genom att skaffa all rekvisita som behövs, så som visitkort, telefon, taxiskylt samt 

chaufförhatt. Han menar att medierande redskap är artefakter. Även Jakobsson (2012) 

beskriver artefakter som objekt som är utvecklat och skapat genom människan. Han uttrycker 

även att de olika artefakterna påverkar människornas tänkande. Han benämner även att det 

finns olika sorters artefakter. De fysiska verktygen som är hjälpmedel för människor vid olika 

handlingar kallar han för primära artefakter. De sekundära artefakterna beskriver han som 

föremål som hjälper oss att organisera, så som kalendrar. Den sista artefakten kallar han för 

tertiära artefakter. Dessa artefakter är inte alltid användbara och är fiktiva för människorna. 

Han beskriver dem som en blandning av ovanstående. Jakobsson betonar även att barnen 

använder sina fingrar som medierande redskap då de räknar. Han menar även att ett 

medierande redskap då vi tänker är språket och bilder. 

4.4 Zon of Proximal Development 

Det sista centrala begreppet vi beskriver i detta arbete är ZPD som är en förkortning av Zone 

of Proximal Development. Detta står för den proximala utvecklings zonen, vilket innebär att 

man lär i samspel med andra som har mer erfarenhet och kunskap inom området. Säljö (2010) 

tar upp Vygotskijs tankar om att vi genom vår proximala utvecklings zon kan få med oss 

kunskaper från våra medmänniskor och att man kan se sina medmänniskor som ett sätt att 

skaffa sig ny samt förbättra sitt förråd med kunskap. Han betonar Vygotskijs tankesätt om att 

vi i vår proximala utvecklings zon behöver en handledare där vi kan få idéer och hjälp av för 

att kunna lösa olika problem som vi inte klarar av på egen hand. Detta lyfter även Strandberg 

(2014) fram som menar genom att göra aktiviteter i samspel med andra där man ena dagen 

behöver hjälp att göra, klarar man andra dagen själv.  

Inom det sociokulturella perspektivet menar Matthews och Cobb (2005) att samspelet betonas 

och att barnen lär sig med hjälp av varandra. Detta då det är lättare att lösa problem 

tillsammans samt resonera kring olika erfarenheter. Vidare menar de att barnen genom en 

trygg uppväxt kan lära sig känna trygghet i samspel med andra människor, vilket ur ett 

sociokulturellt perspektiv är viktigt att ha.  
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4.5 Utvecklingslag 

Wertsch (1985), Rogoff (1990) samt Bråten (1998) menar att Vygotskij har en annan 

utvecklingslag än andra då han inte utgår från biologiska mognadsstadier som exempelvis 

Piaget. Det innebär att Vygotskij ansåg att barn inte utvecklades via biologisk mognad utan 

med hjälp av sociala och kulturella influenser. Nu grundar sig läroplanen mer från Vygotskijs 

tankegångar till skillnad från förr då man utgick ifrån Piagets stadieteori. Vygotsky och 

Kozulin (1986) har skrivit om ett berömt tal där Vygostkij kritiserade Piagets teori. I det talet 

menade Vygotskij att Piaget såg alla barn som talade högt samtidigt som de tänkte som 

egocentriska. Detta ställer sig Vygotsky och Luria (1994) sig emot Piagets teori, de anser att 

det är en viktig lärprocess. De kallar detta för stödjande tecken ”auxiliary signs” vilket 

innebär att människor lättare tar till sig saker och förstår dem om de pratar samtidigt. 

4.6 Sammanfattning  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi se att ett viktigt begrepp är zon of proximal 

development (ZPD), att barnen lär snabbare i samspel tillsammans med andra i sin 

omgivning. De som barnen samspelar med behöver inte alltid vara vuxna, utan det kan även 

vara andra barn som är i samma ålder eller yngre som har mer erfarenheter. Mediering är ett 

annat viktigt centralt begrepp som står för att alla föremål betyder olika saker för alla 

människor. Det sista centrala begreppet vi belyst är artefakter, vilket är medierande redskap 

som är skapade och utvecklade av människan, för människan.  

5 Metod 

I detta kapitel redogör vi inledningsvis för våra val av metoder som har använts i 

undersökningen. Med utgångspunkt i examensarbetets syfte och forskningsfrågor har vi valt 

att arbeta med intervju och observation som metod. Därefter presenteras vårt urval där vi 

beskriver hur vi valde ut förskolorna och där vi presenterar undersökningsgruppen. Vidare 

redogör vi för vårt tillvägagångssätt, där vi beskriver hur vi gick till väga med vår 

undersökning. Därpå presenteras de etiska ställningstagandena, där vi utgått ifrån de 

forskningsetiska principerna samt beskriver vårt informations- och samtyckesbrev. 

Avslutningsvis redovisas bearbetning av insamlad data, där vi beskriver hur vårt material har 

analyserats. 
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5.1 Val av metod 

I detta avsnitt kommer vi att belysa vilka metoder som användes samt argumentera för varför 

de valdes.  

Det finns både kvalitativa och kvantitativa ansatser när man gör en undersökning. 

Kvantitativa metoder innebär enligt Bryman (2011) att man exempelvis gör enkäter där man 

har påståenden som respondenterna svarar på. I kvantitativa ansatser behövs många 

respondenter för att få ett trovärdigt resultat, vilket däremot inte behövs i kvalitativa metoder. 

I denna undersökning har vi utgått från en kvalitativ ansats och valt observation och intervju 

som metod. Vår avsikt var att uppmärksamma barns strategier då de sorterade och ordnade 

olika föremål. En annan anledning till att vi använde oss av kvalitativa ansatser var att genom 

intervju gavs barnens röst en plats och därmed bidrog det till vår fördjupade kunskap för 

undersökningens analys och tolkningsarbete. 

Patel & Davidson (2011) menar att det finns olika frågor att ta ställning till innan en 

observation ska genomföras. Vad det är som ska iakttas och hur, samt vilken roll 

observatörerna ska ta under observationerna. För att inte förlora något av betydelse användes 

videodokumentation som observationsmetod. Att använda sig av videoinspelat material är en 

fördel då vi hela tiden kan fokusera på barnen och inte behöver anteckna under tiden. Genom 

att ha materialet inspelat kan vi även se filmerna och höra vad barnen säger samtidigt som vi 

kan se vad de gör flera gånger. Att dokumentera med videokamera kan innebära att några av 

barnen i den stund dokumentationen ska ske visar att de inte vill vara delaktiga. Detta anser 

Sparrman (2003) är viktigt att beakta då barns integritet i sådana sammanhang aldrig ska 

bortses från. Därför frågades alla barnen om de ville medverka innan vi började 

videodokumentera.     

Utöver videodokumentationen genomförde vi även intervjuer med barnen. I undersökningen 

användes två grundfrågor: Hur har du sorterat och ordnat? Kan du göra på något annat vis? 

Detta kallar Bryman (2011) för öppna frågor då barnen kan svara fritt på dem och de 

beskriver med sina egna ord. När vi genomförde observationen så ställde vi de två frågorna 

till barnen under tiden för att de skulle bli enklare för barnen att återkoppla. Vi var tydliga 

med våra grundfrågor, detta eftersom vi var två personer i forskargruppen som utförde 

intervjuerna. I undersökningen valde vi att använda låg standardisering. Detta eftersom Trost 

(2010) menar att med låg grad av standardisering kan vi anpassa frågorna efter barnen. Vidare 

menar Trost att hög standardisering innebär att frågorna ställs på samma sätt och i samma 
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ordning. Därför utgår denna undersökning från låg standardisering, eftersom frågorna 

anpassas och man kan ställa frågorna i valfritt tonläge beroende på barnen. I intervjuerna 

används öppna frågor vilket gör det möjligt att ställa följdfrågor till barnen om hur de gjorde. 

Genom att göra enskilda intervjuer menar Bryman att barnen inte blir påverkade av någon 

annan. Intervjuerna genomfördes med specifikt utvalda barn för att undvika 

dominanssituationer. Barnen hade vi träffat sedan tidigare då vi varit på förskolorna vid 

tidigare sammanhang. Vid alla observationer och intervjuer använde vi oss av 

videodokumentation för att ingen empiri skulle gå miste. De genomfördes även på förskolorna 

då Bryman menar att det är bra att göra intervjuerna där barnen känner sig trygga. 

Med stöd i Mercer (2004) har vi strävat efter en precisering för att stärka studiens 

trovärdighet. Ett sätt att nyansera våra beskrivningar.  

5.2 Urval 

Ett informations- och samtyckesbrev lämnades ut till vårdnadshavare för alla 26 tre- och fyra 

åringar på de två förskolorna. Sammanlagt svarade vårdnadshavare till 16 barn att de gav sitt 

samtycke till barnets medverkan i undersökningen. Av dessa barn som fick delta var enbart 

åtta med vid observationerna och intervjuerna då ett barn inte ville medverka i studien och de 

övriga barnen inte var på förskolan båda dagarna som insamling av data genomfördes.  

I undersökningen deltog åtta barn, två pojkar och två flickor på vardera förskola. Sex av 

barnen var tre år och två barn var fyra år gamla. Barnen har fått fiktiva namn Belinda, Ida, 

Noelia, Saga, Markus, Dag, Mathias och Ville. Barnen som medverkade i undersökningen har 

gått på förskolan i ca 1,5–2,5 år.  

5.3 Tillvägagångssätt 

Undersökningarna har skett vid samma tidpunkt på två förskolor i södra Sverige, i olika 

kommuner. Vårdnadshavare har genom informations- och samtyckesbrev som fått upplysning 

om undersökningen och de har tagit beslut om deras barn har fått delta. Även barnen har 

innan genomförandet fått information om undersökningen och fått bestämma över sin 

medverkan. För att barnen skulle vara tryggare i miljön genomfördes två aktioner på 

förskolan som vi planerat sedan tidigare. De genomfördes i ett enskilt rum, där vi satt mitt 

emot barnen. Valet att sitta nära barnen var för att de skulle få en god kontakt med oss och vi 

använde där utöver en mjuk leksak som utgjordes av en anka med namnet Agda. Agda 

användes som stöd, men även för att kunna hjälpa barnen när behovet fanns. När 
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observationerna och intervjuerna genomfördes valde vi att använda en stativfast- och en 

handhållen kamera. Detta för att med en stativfast kamera så framgick miljön runt omkring 

samt en helhet av barnen och av oss som observatörer. Den stativfasta kameran placerades ut 

där ljuset och ljudupptagningen blev bäst, vilket vi vid ett tidigare tillfälle hade testat. Den 

handhållna kameran användes för att inte förlora information om barnen förflyttade sig till en 

vinkel där den stativfasta kameran inte täckte skeendet, exempelvis för att de ville hämta 

något för att tillföra aktiviteten. Dock kunde det vara oroande för barnen om vi höll den 

handhållna kameran för nära därför var det viktigt att kameran var utanför barnets “integritets 

zon”. Vi genomförde den semistrukturerade intervjun vid samma tillfälle som 

videodokumentationen. För att göra intervjun på barnens nivå så valde vi denna metod då vi 

hade en metakommnikation med barnen under tiden som vi filmade aktionen. Vi valde denna 

metod eftersom Pramling Samuelsson och Pramling (2009) anser att för att vi ska se något 

väsentligt inom barnens perspektiv är det viktigt att göra “touchdowns”, dvs. nedslag när 

barnen gör på sitt vis i sin vardagssituation. Detta lyfter även Kullenberg (2014), precis som 

barnforskarna James, Jenks och Prout (1998) anser hon att man ska höra vad barnen säger i 

aktiviteten just när det sker. Enligt James et al. (ibid) får då barnen möjligheten att 

kommunicera och respondera mer på deras vis, vilket har betydelse för validiteten och etiken. 

Det finns många etiska sidor att ta hänsyn till då man forskar om barn. Författarna lyfter 

vikten av att barnen får vara aktiva i situationer istället för att berätta om vad som skett eller 

ska ske i samtalen med forskaren. Detta underlättas om vi designar en "task-centred" 

(uppgiftscentrerad) metod där barnen är aktiva med någon aktivitet som engagerar dem 

istället för en "talk-centred" (talcentrerad) som då man intervjuar dem innan eller långt efter 

deras aktiviteter. Sammanlagt blev det åtta videodokumenterade situationer, en för varje barn, 

varje dokumentation omfattade 15-20 minuter.  

I detta avsnitt har vi redogjort tillvägagångssättet, hur undersökningen har genomförts, vilka 

barn samt val av kameror. I kommande avsnitt fortsätter tillvägagångssättet att belysas men då 

genom hur aktionerna har genomförts tillsammans med barnen.  

5.3.1 Aktioner 

I undersökningen gjordes två aktioner med två olika barngrupper samtidigt. För att göra 

aktionerna mer spännande använde vi oss av en mjuk leksaks anka med namnet Agda (se 

bilaga 1).  I aktion 1 inledde vi genomförandet med att göra ett rollspel för barnen med ankan 

Agda som behövde hjälp. Agdas mamma tyckte att hon hade oordning på sitt rum, så hon 

hade sagt till Agda att hon behövde ordna och sortera. Agda som inte visste hur man gjorde 
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bad därför barnen om hjälp. Agda hade en påse/låda med alla sina leksaker, och barnen 

hjälpte henne att hälla ut sakerna på bordet och började sedan ordna och sortera föremålen 

tillsammans i grupp. Denna aktion gjordes för att ge barnen stöd och hjälp i att förstå vad 

sortering och ordning var. Detta då Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att 

barnen måste ha en tydlighet och förståelse samt kunskap för vad de gör. I aktion 2 kom Agda 

tillbaka till förskolan och barnen fick denna gång hjälpa ankan Agda att sortera och ordna 

hennes leksaker på olika vis enskilt. Under aktion 2 skedde videodokumentationen och 

intervjun. 

5.3.1.1 Aktion 1  

Vi samlade alla medverkande barn vid ett bord på respektive förskola och gjorde ett rollspel 

för barnen om Ankan Agda. Efter rollspelet pratade vi tillsammans om vad sortera och ordna 

innebär, barnen fick först svara om de visste hur man gjorde. Sen berättade vi att man kunde 

sortera och ordna upp leksakerna i högar på olika vis, bland annat med hjälp av färg, form, 

antal eller storlek. Efteråt hällde vi ut alla leksakerna på bordet och barnen fick tillsammans 

med Agda sortera upp alla gummifigurer i olika högar.  

5.3.1.2 Aktion 2 

Ett antal dagar senare kom vi tillbaka till våra respektive förskolor och vi hade Ankan Agda 

med oss. I denna aktion tog vi tillsammans med Agda in barnen en och en i ett enskilda 

rummet. Vi hällde tillsammans med barnen ut alla Agdas leksaker som hon hade med sig på 

ett bord och bad barnen att sortera och ordna leksakerna. Denna gång hade hon med sig två 

påsar/ lådor med leksaker, i den ena fanns gummifigurerna som användes vid aktion 1, där 

enbart flygplan och helikoptrar fanns. I den andra påsen/lådan fanns det lego i olika former 

och färger. Hela aktionen videofilmades under tiden barnen sorterade. Efter aktionen så 

frågade vi varför de gjorde så och om de kunde göra på något annat sätt. Ibland sa barnen ja 

och de sorterade upp leksakerna på ett annat vis medan vissa barn sa nej och då hjälpte Agda 

och vi dem att komma på en annan lösning. Vilka sätt sorterade vi på när Agda var på besök 

första gången? Denna gång frågade vi barnen hur de hade tänkt och varför de hade gjort på 

det sättet.  

5.4 Etiska ställningstaganden 

När en undersökning utförs ska man ta ställning till Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer. 

Dessa utgör fyra olika krav gällande tillstånd och godkännande som måste finnas innan man 

börjar sin undersökning. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 
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nyttjandekravet. Det är lag att vid forskning eller undersökningar följa de etiska riktlinjerna. 

Detta innebär att vi innan undersökningen börjar och observationer används måste lämna ut 

samtyckesbrev med information om vad som ska göras samt vad det ska användas till. Sedan 

måste vårdnadshavare skriva på dessa brev för att vi sedan ska få möjlighet att ha med deras 

barn i vår undersökning. I informationsbrevet fick föräldrarna information om 

undersökningen och vad syftet var, de fick även information om att de själva får bestämma  

över sina barns medverkan och de kan när som helst välja att avbryta deltagandet (se bilaga 

2). Detta innebar även att barnen informerades vid aktionerna och att de var frivilligt för dem 

att vara med. Enligt konfidentialiatetskravet informerades även vårdnadshavarna i 

informations- och samtyckebrevet att både förskolorna och barnen skulle komma att 

behandlas konfidentiellt, hemligt, samt att det bara är vi två som tagit del av det inspelade 

materialet. För att öka säkerheten ytterligare valde vi att skydda det insamlade materialet 

ytterligare genom att under arbetet spara materialet på lösenordskyddade USB-minnen. 

Barnen har avidentifierats genom fiktiva namn eller utifrån dessa krav har barnen 

avidentifierats genom fiktiva namn. Samt nämns det att detta arbete kommer att publiceras på 

Högskolans databas Diva. 

5.5 Analys av insamlad data 

Vår analysmetod är innehållsanalys, vilket enligt Brymans (2011) är en form av analys som är 

passande för tryckta texter där resultatet redan i förväg har delats in i olika kategorier. Texten 

behöver inte ha någon specifik forskningsmetod för att man ska kunna använda sig av 

innehållsanalys.  

Bryman menar att innehållsanalysen kan är ett bra redskap att använda vid semistrukturerad 

intervju, vilket vi använder oss av i vår undersökning. Enligt Bryman är innehållsanalysen ett 

passande sätt att analysera en undersökning där kategorier är förbestämda. En stor del av 

innehållsanalysen är kodningen av resultatet. Denna kodning ska innehålla kodningsschema 

där att information finns samt en kodningsmanual där man kan se vad alla koderna står för. I 

vårt arbete har vi använt oss av kodningsmanual (se bilaga 3) samt ett kodningsschema (se 

bilaga 4). Kodningen har vi fått fram genom att titta på våra filmer och transkriberingarna om 

och om igen tills vi kunde dem utantill. Sedan bestämde vi oss för olika teman som vi tyckte 

det fanns gott om i filmerna, gav dem olika nummer för att sedan kunna sätta in alla teman 

inom dessa koder. Vi valde att sätta en gräns för vad vi skulle ha med i transkriberingarna då 

barnen började prata om saker som inte rörde vår undersökning så som vad de skulle äta på 



 

 

16 

 

kvällen. Sammanlagt transkriberades 10-15 minuter av varje film. Där har de olika 

strategierna som barnen har sorterat och ordnat på kategoriserats upp efter som sedan har 

sammanställt till teman, som lyfts i resultatet (se bilaga 5).      

6 Resultat 

I detta kapitel redovisar vi studiens resultat. Presentationen av resultatet utgörs av de teman 

som analysen ovan lett fram till och som utgörs av följande kategorier: färg, modell, rader och 

högar, storlek samt byggde. Redovisningen sker med inslag av citat som hämtats från 

transkriberingarna där vi använder oss av barnens fingerade namn samt ankan Agda. De 

sekvenser vi beskriver visar på hur barnen agerar och lär sig med medierande redskap.  

6.1 Färg 

Utifrån kodningsschemat och resultatet sorterade flest barn på detta vis. Med figurerna var det 

fyra av åtta barn som sorterade dem utifrån färg och med legot var det sex av åtta. Även under 

aktion 1 sorterade de flesta barnen efter färger. Nedan kommer olika utdrag ur våra 

observationer från aktion 2 och intervjuer som utgår från barnen som sorterade och ordnade 

efter färg.    

Ville: (Lägger direkt flygplanen och helikoptrarna på ett gemensamt långt led med blandade 

färger). Allt rött, allt rött, allt rött ska vara i den högen (pekar på ett plan som är rött i ledet och 

tar det till en hög med röda) allt som är den ska vara i den högen (pekar på ett grönt plan och 

tar dem till en hög med bara gröna). Allt sånt ska vara i den (pekar på orange plan och tar dem 

till en hög med bara orangea) 

  

Ville delade upp figurerna efter just de olika färgerna, han hade ett synligt, tydligt mönster i 

hur han plockade de röda figurerna och satte dem i ett led. Han var noga med att figurerna 

kom på rätt plats i ledet. Även Dag sorterar upp färgerna fast i olika tallrikar.  

 

Markus: Var har du tallrikar? 

Agda: Ja du vill ha tallrikar. Varsågod 

Markus: Ja, 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16 och elfton. 

Agda: Ja bra! Kan man göra på något mer sätt? 

Markus: Tar alla röda klossar. 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Agda: Jag ser en till 

Markus: Där 

Agda: Bra men vad ska vi göra med alla andra bitar som är kvar? 
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Markus: Där (och lägger alla vita i tallriken) 

Agda: Men dom då? 

Markus: (Tar en tallrik till och lägger alla gula där) 

Agda: Bra Markus! Hur har du sorterat nu? 

Markus: Med handen 

Agda: Med handen ja, men hur har du sorterat? 

Markus: Blå 

Agda: Ja blå 

Markus: Röd, vit gul 

Agda: Bra! 

Dag gjorde som Ville och sorterade figurerna efter färgerna. däremot syns en skillnad då Dag 

hade fokus på att lägga en färg i var tallrik, vilket inte Ville gjorde.  Belinda har även hon 

gjort på liknande vis. 

 

Agda: Hur kan du sortera och ordna legot? 

Belinda: Röda, Gula. Vi ska inte bygga, vi ska sortera. Vi har massa lego på månen som vi kan 

leka med sen. 

Agda: Ja har ni också lego här? Så kul! 

Belinda: Färdig! 

Agda: Bra hur har du gjort? 

Belinda: Röd, gul, blå och vit 

Agda: Hur har du sorterat? 

Belinda: Färgerna  

 

Belinda delar likt Ville upp föremålen efter färg. Hon har en kännedom om att legot kan 

användas på olika vis vid olika tillfällen. Hon visar även en förståelse om hur hon sorterar då 

hon får frågan om hur hon sorterat och direkt svarar “färgerna”. Även Saga använde samma 

tema men att hon utvecklade det vidare. 

  

Saga: (Delade upp helikoptrarna och flygplanen i olika högar sorterade efter färg från 

början.) Lila där (pekar på helikoptrar) och lila där (pekar på flygplan), där är röda och där. 

Och där och där är blå. 

Agda: Kan du göra på något annat vis? 

Saga: Helikoptisar här och flygplan här (ställer upp dem på två olika led). 
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Saga delade likt Ville och Belinda upp flygplanen och helikoptrarna efter färg. Däremot syns det att 

Saga även delade upp modellerna från varandra utöver färgerna. Hon började dela upp dem efter färg 

och började sedan sortera flygplanen och helikoptrarna från varandra. Därefter valde hon att även 

sortera och ordna upp dem efter modell i två olika högar. Att barnen ordnade och sorterade efter 

modeller fördjupar vi i kommande tema. Även legot delade Saga upp utifrån färgerna.   

Agda: Går det inte att sortera på fler sätt?   

Saga; (Skakar på huvudet) 

Agda: Ser du att det är olika, olika såna, olika många (Pekar på “plupparna” på klossarna) 

och så är det olika färger. Tror du att det går att sortera dem på något annat sätt? 

Saga: Ehm.. Att orangea ska ligga där (pekar på ena hörnan av bordet) gröna (pekar på ett 

annat ställe på bordet) rosa (Pekar på annat ställe på bordet) blåa (Pekar på annat ställe på 

bordet)  

Agda: Ska du försöka? 

Saga: Okej. (Tar loss klossarna från varandra och lägger alla blå i en hög, orangea i en 

osv..)  

Agda: (Tar upp en legobit från golvet) Var ska den här vara någonstans?  

Saga: Där 

Agda: Så hur har du sorterat nu?  

Saga: Blå, eh.. Bruna, rosa, rosa.. Ehm.. Mörkrosa, ljusrosa, röd, vit, sån där ljus, svart och 

gul, grön, ljusgrön, mörkgrön och orange. 

 

Saga kunde med Agdas hjälp sortera på fler sätt, även fast hon inte kom på fler sätt själv först. 

Agda försökte hjälpa Saga genom att hon skulle se hur modellerna såg ut. Detta skapade då en 

annan tanke hos Saga som började sortera dem i färger istället.  Nedan kommer ännu ett 

exempel på ett annat barn, Mathias, som också kunde sortera på fler sätt än han trodde med 

Agdas hjälp.  

 

Agda: Hur ska du sortera dem?  

Mathias: Jag vet inte (tar ihop alla i en hög) så här kan man inte sortera.   

Agda: Nej, det där är ju lite stökigt ser det ju ut. Går det att sortera dem på något sätt? 

Kanske, ser du att dem ser ju inte likadana ut allihopa (sätter ett gult flygplan bredvid en blå 

helikopter) ser de här två likadana ut?  

Mathias: Nej. Dom här ser likadana ut! (tar två blå helikoptrar) och den också och den 

också (tar en blå helikopter till och ett blått flygplan  

Agda: Ja 

Mathias: Åh, kan vi leta efter fler gula? Det finns bara en gul. (Lägger ut helikoptrarna och 

flygplanen i olika högar på bordet, uppdelat efter färg)   
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Agda: Jättebra! Nu har du ju sorterat de här i olika högar så här jättefint. Hur är det du har 

sorterat?  

Mathias: Som förra gången 

Agda: Vad är det du har sorterat efter?  

Mathias: Flygplan, flygplan, flygplan, helikopter, flygplan, flygplan...  

Agda: Ja. Är det något annat som är olika på dem?  

Mathias: Gul, grön grön grön grön, röd röd röd röd, lila lila, blå blå blå, orange 

 

Mathias får av Agdas frågor hjälp att svara på om hur det är han har sorterat. Först blir det 

oklara svar, men efter Agdas frågor blir det ett tydligt svar. Mathias har fel 

begreppsuppfattning då Agda frågar efter olikheter och Mathias istället pratar om likheter och 

ordnar efter dem istället.  

6.2 Modell                                    

Utifrån kodningsschemat och resultatet var det näst flest barn som sorterade och ordnade upp 

efter modeller. Med figurerna var det fyra av åtta barn som sorterade upp dem så och med 

legot var det tre av åtta. Uppdelningen efter modell skedde på olika vis, dels genom att dela 

upp olika högar med olika modeller. Dels genom att dela upp både färger och modeller samt 

genom att bygga ihop de olika modellerna. Markus sorterade utefter ett av dessa alternativ, 

både med figurerna och legot. 

Markus: JA! en sån flygplanen (lägger alla flygplanenen i en hög) 

Agda: Precis flygplan är det. 

Markus: SÅ! 

Agda: Bra hur har du sorterat? 

Markus : Så många (pekar på alla flygplanen) 

Agda: Ja du har sorterat många. Men vad har du sorterat? 

Markus: Flygplan 

Agda: Bra! Vad har du sorterat här? 

Markus: Helikoptrar (visar med teckenspråk och säger) 

Markus synliggjorde att han blev glad då han såg att det var samma figurer som i aktion 1. – 

”Ja flygplanen” var hans första reaktion och han samlade snabbt ihop alla planen och la dem i 

en egen hög. Han lät helikoptrarna ligga kvar på bordet. Högarna var ostrukturerad och följde 

inget mönster utan Markus fokuserade enbart på att samla in alla flygplan först och 

framförallt fort. Markus sorterade även upp på liknande vid med legot. 

Agda: Markus kommer du ihåg när vi gjorde det med figurerna sist, vi sorterade efter färg, 

flygplan och bussar. Finns det några olika sätt att sortera på? 
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Markus: Ja 

Agda: Kan du lägga legot i tallrikarna på något annat sätt? 

Markus: (Är tyst en längre stund) Ja en (lägger en röd åtta i en tallrik) 

Agda: Finns det någon mer som vi kan lägga där i? 

Markus: Hmm... (är tyst en längre stund). Den, den, den och den, (blå klossar) 

Agda: Vilken färg lägger du nu? 

Markus: Gul 

Markus tog lång tid på sig innan han började sortera legot på ett annat vis. Han placerade 

sedan en bit i högen innan han åter igen funderade och tittade på bitarna. Sedan började han 

snabbt lägga dit alla legobitar som var av samma modell. Liksom Saga som vi nämnde i temat 

ovan, sorterade hon färger och modeller vilket även Markus gjorde då han la bitarna på rad, 

färgvis.  Nedan beskrivs ett exempel från Ida som också delade upp efter modell. 

Ida: Ja såhär! (alla stora plattor i en hög, och alla andra bitar i en annan hög) 

Agda: Bra! Hur har du sorterat nu? Varför la du dem i två olika tallrikar? 

Ida: Det ska vara så. 

Här synliggörs att aktion 1 hade en betydelse för hur Ida gjorde då hon sorterade upp 

legobitarna i tallrikarna. Agda hade med sig tallrikar under aktion 1, dessa kunde barnen 

använda som hjälp för att sortera upp figurerna i aktion 1. Ida svarade endast att det skulle 

vara så då frågan ställdes om varför hon sorterade som hon gjorde. I kommande tema 

redovisas resultaten av hur barnen sorterade och ordnade i olika rader och högar.  

6.3 Rader och högar 

Nedan presenteras resultatet som visar hur barnen som sorterade föremålen i olika rader och 

högar. Ett av barnen som sorterade i rader var Mathias. 

  

Agda: (Lägger fram alla flygplan och helikoptrar framför barnet) kan du hjälpa mig att 

sortera upp dem på något sätt? Hur kan man sortera dem?   

Mathias: Hmm.. (Kollar på högen) 

Agda: Kommer du håg hur vi gjorde sist?   

Mathias: Mm 

Agda: Hur kan man sortera dem?  

Mathias: (Drar med händerna från varandra på en linje på bordet) 

Agda: Lägga dem på rader?  

Mathias: (Nickar)  
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I detta resultat syns det att Mathias har med sig erfarenheter från den första aktionen där han 

och Ville gjorde likadant som Mathias gjorde här. En annan strategi användes av Noelia som 

la alla flygplan och helikoptrar i olika led.  

Agda: Jättebra! Vet du om, går det att göra på något annat sätt?   

Noelia: Ja. (Tar ihop alla flygplan och helikoptrar till en stor hög och ställer sedan alla 

helikoptrar på led och gör likadant med flygplanen) 

Agda: Så, hur har du delat upp dem nu då?  

Noelia: (Pekar på alla flygplan) 1,2,3,4,5,6,7,8,9.   

Agda: Nio stycken 

Noelia: (Pekar på helikoptrarna) 1,2,3,4,5,6,7.  

Agda: Sju stycken. Mm. Går det att dela upp på fler sätt? 

 

Noelia delade upp modellerna samtidigt som hon la dem i led. Detta medan Mathias inte hade 

någon specifik ordning i sin rad. Noelia använde sig även av talbegreppen då hon räknade. 

Vidare nämner vi en annan situation med Noelia som tidigare valt att bygga ihop legot. Ovan 

sorterade hon genom att lägga alla helikoptrarna och flygplanen i ordning medan hon nedan 

inte lägger legot i olika högar utan någon särskild ordning.  

Noelia, ville inte vara med på aktion 1. 

Agda: Det var jättebra sorterat, men kan du göra på något annat vis utan att sätta ihop dem. 

Noelia: (Lägger först två blå tillsammans och sedan drar hon dit alla möjliga färger till en 

stor hög och kollar på Agda) 

Agda: Har du sorterat upp dem nu?  

Noelia: (Nickar.) 

Agda: Finns det fler sätt? Ser klossarna likadana ut? Kanske om du ser på färgerna. (pekar 

på en blå och en orange) är de här likadana? 

Noelia: (Skakar på huvudet och drar sedan blandade färger till olika högar på bordet) 

  

I detta resultat synliggörs barnens erfarenheter av att ha deltagit i aktion 1 och andra liknande 

aktiviteter, då barnen samarbetade och använde sig av samspel för att uppnå den proximala 

utvecklingszonen. De fick tips och idéer av varandra samt erfarenheten av att de redan gjort 

under undersökningens gång.  

Mathias och Noelia använder sig även av kroppsspråk, detta likt andra barn vid denna aktion. 

När Agda frågar Mathias något börjar han prata om sorteringen direkt medan Noelia pratar 

mycket men använder sig av att peka istället för att använda begreppen. 
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6.4 Storlek 

Nedan synliggörs olika exempel då barnen sorterat utifrån storlek. De sorterade storlek på 

föremålen men även på högarna de hade lagt föremålen i. Dag var ett av barnen som sorterade 

i storleksordning efter storleken på föremålet.  

Dag: (Lägger alla platta stora i en tallrik, alla enkelradade i en hög, sen alla andra sorteras 

efter färg, gul, vit, blå och röd.) 

Agda: Hur har du gjort? 

Dag: Stora där och såna här 

Dag förklarar hur han har gjort genom att berätta att han har stora i en hög och de andra i den 

andra högen. Hans inriktning går mot storleken på legot då han endast tar upp storleken vid 

frågan. Nedan har även Ville delat upp sina i storlekar, fast på ett annat vis.  

Agda: Så, hur har du gjort nu då?  

Ville: Lagt dem i en hög 

Agda: Mm, är det en stor hög eller är det olika små högar?  

Ville: (Pekar på de olika högarna) En stor och en liten och två mellan och två liten och två 

mittemellan. 

 

Ovan delade Ville olikt Dag upp föremålen först för att sedan dela upp dem i olika högar med 

olika storlekar på. Detta visar på att ordet sorlek kan ha olika innebörder. För Dag var det 

storleken på bitarna som var innebörden, medan det för Ville var storleken på högarna han 

lagt ihop som var innebörden.  

6.5 Byggde 

Nedan kommer olika exempel på barn som valde att bygga ihop legot på olika vis. Vissa 

byggde ostrukturerade torn, medan andra valde att bygga utifrån storleken på legot och 

storlekarna på tornen.  

 

Agda: Hur kan man dela upp dem? Ser de likadana ut alla bitarna? 

Noelia: Nej (Börjar sätta blåa på led och sedan bygga ihop dem tillsammans med andra 

färger, bygger sedan ihop nio olika byggnader)  

Agda: Hur har du soterat dem?  

Noelia: (Pekar på varje byggnad.) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Så.  
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Noelia började att sortera upp bitarna utifrån färg i olika torn. Sedan blev dessa torn i 

blandade färger och storlekar. Även Saga byggde ihop sina klossar, men under hela tiden 

pratade hon om vad hon gjorde och varför. 

Agda: Här kommer en hel back med lego (häller ut dem på bordet) kan du dela upp dem  

på något sätt?  

Saga: Jaa (börjar bygga med “Fyror” i ett torn och “tvåor” o ett. Även “ettor” och “sexor”). 

Så. (fortsätter).  (Jämför tornen). Det är högre än det, dom ska vara samma 

Agda: Mhm..  

Saga: Klar. Dem ska mäta samma. (Jämför “ettorna” och “sexorna”) 

Agda: Så, hur har du sorterat nu då?  

Saga: (Sätter byggena bredvid varandra) så.  

Agda: Hur har du gjort?  

Saga: (Sätter “ettorna” och “sexorna” bredvid varandra) Ehm.. Dom här ska mäta samma 

Agda: Dom ska mäta samma 

Saga: Och domma ska mäta samma (Jämför “fyrorna” och “tvåorna”) För det är därför 

dom sitter bredvid varandra. 

Agda: Aa, okej. Kan du göra på något annat vis? 

Saga: Hmm. (Tar tallrikarna) 

Agda: Ska du använda tallrikarna? 

Saga: Ja. (Delar upp bitarna efter modell i tallrikana) 

Agda: Hur har du gjort? 

Saga: Ligger i tallrikar. 

Då Saga hela tiden säger att tornen ska vara lika höga och att det ena blir för högt, har hon ett 

mål om vad det är hon vill nå fram till. Hon var den enda som byggde där det syntes att det 

fanns ett mål med byggnaden. Noelia och de andra som valde denna metod byggde ihop legot 

så som de brukar, utan att sortera dem på något särskilt sätt. Saga avslutade sitt sorterande och 

ordnande med att lägga legot i tallrikar, vilket även flera barn i tidigare citat gjorde. Här 

synliggörs det att barnen är kreativa och finner flera olika sätt att sortera och ordna på. 

6.6 Sammanfattning  

På alla teman ovan har barnen sorterat både legot och figurerna beroende på olikheter som 

syns. De har sorterat dem i högar utifrån storlekar samt lagt färg och modell tillsammans, så 

som alla blåa helikoptrar var i en hög och alla blåa flygplan i en annan. Vi som observatörer 

ställde även intervjufrågor under tiden samt gav feedback genom att de fick berätta om hur de 

gjorde. De fick även fundera på om de kunde göra på något annat vis, vilket gjorde att det 

blev lättare för barnen att komma på flera sätt. Detta märktes då hälften av barnen sorterade 



 

 

24 

 

på fler sätt än ett och flera sa att de inte kunde sortera på fler sätt. Utifrån vårt resultat och 

kodningsschema synliggörs att barnen oftast valde att sortera utifrån modellerna. De flesta av 

barnen såg skillnad på de olika modellerna och skapade olika högar utefter dem. Det finns en 

strategi i hur barnen har sorterat, detta baseras på att barnen kunde svara på frågan om vad de 

hade gjort. 

Barnen har ordnat utifrån likheter på föremålen. De flesta har delat upp föremålen i färger. 

Detta har skett på olika vis, en del av barnen delade upp dem i olika högar medan andra 

ställde föremålen på led eller rad. Många har även delat upp föremålen utifrån modellerna. 

Endast ett barn fick med antal då hon byggde ihop legot utifrån modellerna och sedan byggde 

hon flera torn av dem som enligt henne skulle bli lika långa. I slutet fick hon dem inte lika 

långa så då valde hon istället att ha tornen lika långa och sedan bygga ihop de bitar som fanns 

kvar. 

I de flesta av dessa observationer har det även synliggjorts att barnen har en kännedom om 

vad de gör. De visar genom svar eller genom att de förklarar att de förstår vad de gör. Dock 

var det ett barn som visade på fel begreppsanvändning. 

Flera av barnen kunde komma på olika sätt att sortera och ordna medan en del barn endast 

kunde komma på ett sätt. Barnen som endast sorterade på ett sätt sa tydligt nej, medan de 

andra barnen direkt började ordna upp sakerna på ett annat sätt. 

Flera av barnen svarade kort eller inte alls på frågorna de pekade istället på sakerna eller 

använde sig av kroppsspråk eller visade med hjälp av teckenspråk. 

7 Diskussion 

I kommande kapitel kommer vi diskutera vårt resultat jämfört med den tidigare presenterade 

forskningen. Den första diskussionen är en metoddiskussion där vi lyfter våra tankar om valet 

av metod. Sedan kommer resultatdiskussionen som är uppdelad i tre underrubriker; 

mediering, ZPD och barnets språk. Vidare benämns en avslutande reflektion samt en 

sammanfattning av resultatet. Slutligen lyfter vi även våra tankar för fortsatt arbete och 

kommande forskning. 
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7.1  Metoddiskussion 

Efter vi var ute och gjorde undersökningen på varsin förskola och hade transkriberat filmerna 

kom vi till insyn med att vi skulle sett över vårt val av material då vi använde legot. Detta 

tänkte vi på då många av barnen i filmerna byggde ihop eller försökte bygga ihop legobitarna 

istället för att sortera dem. Däremot är legot ett bra material då det finns i många olika former 

och färger. I transkriberingarna kunde vi även se att de flesta barnen var mer tystlåtna under 

aktion 2 och att de visade med händerna eller gjorde olika tecken med kroppen för att visa hur 

de hade gjort. Detta kan bero på att de var själva med oss och att vi hade två kameror under 

aktion 2, medan vi inte hade någon kamera på aktion 1 när de hade med sina kompisar. Vi 

tänker att vi istället borde gjort aktion 2 när barnen var två och två istället. De hade då haft 

tryggheten och de kunde samarbetat mer och hjälpt varandra vilket de inte fick möjlighet till 

att göra nu. Däremot anser vi att vi inte hade sett barnens enskilda kunskap, som vi gjorde då 

vi delade upp dem, utan då hade vi endast sett den gemensamma.  

Att inte endast ha samma figurer med i aktion 2 som i aktion 1 var ett medvetet val. Detta val 

grundade vi i våra erfarenheter som säger att barnen som var med i aktion 1 hade använt sig 

av minnet efter den gången och sorterat på samma vis, då hade de inte utmanats. Därför valde 

vi att använda oss av figurerna först så de fick hjälp i början och sedan lägga fram legot som 

de inte var bekanta med i den aktiviteten. Detta för att se om de sorterade på samma vis med 

annorlunda material i en annan miljö än vad de brukar använda legot i. Vi såg att många 

gjorde annorlunda då legot kom fram än vad de gjorde då figurerna var framme.  

Att använda videodokumentation var för oss enbart positivt, detta då vi hela tiden kunde gå 

tillbaka till våra filmer och höra vad barnen sa samt se vad de gjorde. På så vis behövde vi 

inte föra anteckningar under observationen, vilket kunde blivit stressigt samt svårt att minnas 

alla situationer. Detta hade även gjort att vi inte kunde varit delaktiga i 

metakommunikationerna med barnen då vi hade behövt fokusera på att anteckna. Våra 

erfarenheter av att intervjua barnen samtidigt som aktiviteterna genomfördes ser vi enbart som 

positivt. Detta eftersom vi på så vis hade möjlighet att höra barnens åsikter om deras strategier 

under genomförandet. Detta är även något som vi sker i den dagliga verksamheten på 

förskolor, då man för metakommunikationer med barnen. Vi anser utifrån tidigare forskning 

och våra erfarenheter att detta är de mest relevanta metoderna för att fånga barns tal och 

strategier i koppling med aktionerna. Genom vårt sociokulturella perspektiv var dessa 

kombinerade metoder väsentliga för studien, dock anser vi oavsett perspektiv att 

metakommunikation är den mest relevanta metod för denna typ av studie.  
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7.2 Resultatdiskussion 

I detta kapitel för vi diskussioner om vårt resultat jämfört med litteraturen. Kapitlet är 

uppdelat i: medierande redskap, ZPD och barnets språk. 

7.2.1 Medierande redskap 

Resultatet visade att flera av barnen använde sig av medierande redskap när de sorterade och 

ordnade, t.ex. siffror, fingrar, språk, kroppsspråk och tallrikar. 

Språket genom barnens tal är det vi ser som den tydligaste medierande artefakten. Samtliga 

barn talar med Agda genom frågor eller att beskriva hur de gjort. Säljö (2010) menar utifrån 

Vygotskij att språket och samspelet är grundläggande för lärande inom det sociokulturella 

perspektivet. Han menar att inom det sociokulturella perspektivet är språket viktigt för att 

kunna tala om hur man lär sig olika kunskaper. Lindar (2010) menar att språket ses som 

medel för att kunna vara med i en grupprocess. Det är med hjälp av språket vi kan samspela. I 

resultatet framgår det att barnen använder kroppsspråk och teckenspråk som medierande 

artefakter. Ett exempel är när Markus gör tecken för helikopter när han sorterar dessa. 

Björklund (2008c) lyfter att språket har olika funktioner, vi anser att en sådan funktion är 

teckenspråket. Vidare anser vi att teckenspråk fungerar på samma vis som det verbala språket, 

till och med bättre i vissa sammanhang. Tecken och symboler är självklart även det en viktig 

del av kommunikation och det visas i resultatet att barnen använder genom att använda sina 

fingrar. Genom språket visar barnen att de kan använda matematiska begrepp som medierande 

artefakter. När barnen genom att beskriva och använda tallrikar som artefakter använder de i 

grund och botten språket.   

Resultatet visar att barnen själva efterfrågade specifika materiella artefakter som t.ex. 

tallrikar. Detta anser vi utifrån Lindar (2010) att de gjorde för att det hjälpte dem att hålla 

ordning på materialen. Vilket visar på erfarenheter från aktion 1 men kan också vara 

erfarenheter från andra sammanhang. En annan anledning till detta kan vara att tallrikarna är 

medierande redskap för att minnas tillbaka hur de gjorde i aktion 1. Greenes, Ginsburg och 

Balfanz (2004) menar att det är viktigt att upprepa aktiviteterna och använda samma material 

flera gånger för att barn ska kunna återkoppla till tidigare erfarenheter. Ett exempel på detta är 

Markus som använder sig av de tidigare erfarenheterna från aktion 1 då han ber Agda om 

tallrikar vid aktion 2. Utifrån Reis (2011) resonemang kunde Markus koppla samman hur man 

ordnar och sorterar genom att använda tallriken som en medierande artefakt.  I resultatet 

framkommer att flera av barnen använder sig av matematiska begrepp som de sedan tidigare 
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kunde genom att benämna färger och siffror. Lee (2012) samt Björklund (2007) belyser detta 

då de lyfter att små barn kan räkneramsor redan vid tidig ålder, trots talföljden inte är i rätt 

ordning. Flera barn väljer att använda just matematiska begrepp när de sorterar genom att 

räkna högt. Utifrån resultatet synliggörs att barnen använder räkneramsor som medierande 

redskap för att lösa uppgiften, vilket även Björklund (2007) belyser. Förutom tallrikar 

framkom det av resultatet att vissa barn byggde ihop legot när de sorterade och ordnade. Att 

bygga med materialet blev till hjälp för en del barn då de kunde mäta om det var samma antal. 

Genom resultatet synliggjordes det att barnen använde sig av flera medierande artefarkter, de 

använde sig inte enbart av tallrikar eller att bygga. De använde sig även av matematiska 

begrepp som prepositioner och talramsor. Björklund (2007) menar att barnen här visar en 

förståelse för att mäta och jämföra storlek när de bygger med legot. Även Gunnarssons och 

Thempos (2009) projekt benämner att begreppen lång och kort är relativa begrepp, dvs. 

relativa beroende på vad de jämförs med. Utifrån det projektet visar resultatet att det är en 

strategi som barnen använder. Ett exempel är Saga somser att hennes torn är högre på ena 

sidan än den andra. Då hon benämner ”högre än” visar hon även en kännedom om att det kan 

ändras.  

Utifrån resultatet syns det att aktion 1 och andra tidigare aktiviteter har haft en betydelse för 

barnens strategier för att sortera och ordna olika föremål. Barnen har mött någon med mer 

kunskap inom området och på så sätt lärt sig olika sätt att sortera på. Med stöd iReis (2011) 

argumentation anser vi att barnen genom aktion 1 fick samarbeta eller individuellt sortera och 

ordna olika material. Med detta vill vi betona att barnen fick en förståelse för hur de skulle 

göra. Med de erfarenheterna de fått i den aktionen använde de sig av medierande redskap som 

t.ex. tallrikar som stöd för att sortera och ordna material. Vidare lyfter Reis att detta gör att 

barnen får en start och kan sedan utveckla sina strategier för att sortera och ordna på andra 

vis. Strandberg (2014) kallar dessa medierande redskap för sekundära artefakter, hjälp för att 

organisera. I kommande avsnitt kommer vi att reflektera över ZPD, och dess betydelse för 

barns utveckling. 

7.2.2 ZPD 

I aktionerna vi fört ett samtal med barnen genom Agda som en medierande artefakt som haft 

den avgörande betydelsen dvs. en mer kunnig person som har stöttat, pushat och hjälpt 

barnen. Detta genom att utmana dem att testa nya vägar men även att förklara och visa hur 

eventuella lösningar skulle vara. Hon har fungerat som en primär artefakt, ett fysiskt 
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hjälpmedel som Strandberg (2014) beskriver det. Agda har även blivit en zone of proximal 

development, ZPD. Detta genom att föra metakommunikation med barnen om olika lösningar. 

I resultatet synliggörs hur Agda utmanar barnen att testa sig fram och även att hon ger tips på 

hur det skulle gå att lösa uppgiften. Här syns betydelsen av att göra det som Pramling 

Samuelsson och Pramling (2009) kallar “touchdowns” dvs. hur samtalen hänger ihop med 

barnens agerande. Detta innebär att Agda fick möjligheten att föra en metakommunikation 

tillsammans med barnen då intervjuerna och observationerna genomfördes vid samma 

tillfälle. Om inte Agda här hade hjälpt barnen att visa på olikheterna hos materialet hade flera 

av barnen inte kunnat ordna och sorterat på andra vis. De hade troligen inte burit med sig 

någon ny kunskap från denna situation och hur material kan sorteras och ordnas än den 

felaktiga att det inte fanns fler sätt att sortera på. Här tydliggörs det att barnens utveckling inte 

har med deras biologiska mognad att göra, utan deras utveckling beror på samtalen med 

Agda. Utifrån James, Jenks och Prout (1998) menar vi att uppgiften underlättades för alla 

barn i studien då vi gjorde en “task-centred” med barnen då de fick möjlighet att vara aktiva 

med aktiviteten under samtalet. Vidare i resultatet kan vi se betydelsen av att göra 

“touchdowns” och inte separera intervjuerna och observationerna. Genom Agdas följdfrågor 

till barnen utmanas de till att utveckla sina svar från något enklare till mer preciserade. Från 

att bara ha lagt materialet i högar fick barnen förklara vart de olika högarna låg och genom 

detta använda flera matematiska begrepp. Här kan vi se att det är av stor vikt att barnen har 

fått med sig rätt begreppsförståelse för att kunna beskriva hur de har sorterat och ordnat. 

Denna begreppsförståelse har barnen troligen med sig från tidigare situationer när de varit i 

samspel med någon som har haft mer kunskap i just den situationen. Björklund (2008b) 

betonar att barn redan innan de är ett år strävar efter att använda begreppen de hör i sin 

omgivning. Reis (2011) lyfter vikten av att låta barnen göra aktiviteterna många gånger på 

olika sätt. Då menar hon att begreppsuppfattningen ökar.  

I resultatet synliggörs att ett barn har fel begreppsanvändning. Det är Mathias som trots att 

Agda i sin uppmuntran till utmaning vill visa på olikheter vänder det till att se likheter då han 

tar upp material som är lika och visar för Agda. Troligtvis är det tidigare erfarenheter som gör 

att Mathias vänder det till likheter istället. Detta trots att Agda genom samspelet sätter 

Mathias i ZPD genom att utmana honom genom att påvisa olikheter mellan olika material. 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att den matematiska förståelsen är beroende 

av språket. De menar att det är genom språket som barnen kan få hjälp av de vuxna för att få 

rätt begrepp med sig. Genom att barnen får med sig begreppen från samspel med 
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omgivningen utvecklas barnens matematiska språk. I barngruppen finns det barn som behöver 

mer stöd för att uppnå sin proximala utvecklings zon inom matematiken och då få rätt 

begrepp med sig. Att vissa barn får en felaktig begreppsuppfattning beror troligen på att 

personer i hans vardag använder begreppen på felaktigt sätt. Det kan även enligt Björklund 

(2007) bero på att barn tolkar begrepp som de hör och sedan gör dem till sina egna genom att 

använda dem vid olika tillfällen. Därför menar Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) att 

det är viktigt att de med mer kunskap förklarar begreppen för barnen för att de ska få rätt 

förståelse för dem. 

Ett annat exempel i resultatet som visar på att ZPD kan medföra att det till viss del blir fel är 

där Ida i aktion 2 visar att hon sorterar på ett sätt i olika tallrikar som medierande artefakter. 

Hon säger sedan att hon gör det för att det ska vara så. Vi menar att detta beror på att vi 

gjorde på just detta vis i aktion 1 där Agda visade hur man gjorde för att sortera. Av denna 

kunskap Ida fick här tog hon den vidare till aktion 2 och här visade det sig att hennes 

uppfattning inte stämde helt ut. Men vänder vi detta kan vi se genom att hon hamnade i en ny 

situation med ZPD så blev hennes kunskap omprövad och hon fick med sig nya kunskaper. 

Detta beror troligen på att hon ännu inte helt hade befäst kunskapen i hur man sorterar och 

därför genom flera situationer där hon hamnar i ZPD med situationer som berör sortera 

kommer hon att få en bredare och förhoppningsvis tydligare bild av vad det innebär. Men för 

Mathias som tydligt visar på att han har fått en felaktig förståelse för ett för honom känt 

begrepp ser vi att problematiken är större. Ida uppmärksammar själv att det inte bara fanns en 

lösning och att det var så man skulle göra. Medan Mathias fortsätter se likheter trots att Agda 

flera gånger påpekar att det är olikheter som han bör titta efter. För Mathias kan detta enligt 

Sophian (2004) vara avgörande för hans förutsättningar att nå upp till kommande 

förväntningar på hans matematiska förståelse. Även Reis (2011) belyser vikten av att barn 

använder sig av rätt begrepp, i hennes studie framkommer det att 60 % av barnen i studien 

benämner begreppen på rätt sätt.  

Det förekom ZPD under aktion 1 när barnen fick sitta tillsammans och diskutera, men även 

aktion 2 tillsammans med Agda bidrog med att barnen fick se flera olika strategier för att 

sedan utveckla sina egna. I resultatet framkom det att ett av barnen inte deltog i aktion 1. 

Detta gjorde att barnet missade samspelet under aktion 1 men kan ha uppnått sin proximala 

utvecklings zon i andra sammanhang eller i aktion 2 med Agda.  
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7.2.3 Barnets språk 

Barnen använder tydligt språket på olika sätt under aktionerna. Språkets betydelse för hur de 

uttrycker sig varierar. En del barn väljer att tala högt under tiden de sorterar medan andra 

använder teckenspråk eller svarar på frågor. Vygotsky och Kozulin (1986) benämner att 

beroende på om vi ser ur Piagets eller Vygotskijs teorier kan vi tolka situationer ur 

observationerna olika. Utifrån resultatet kan vi se att flera barn pratade högt. Vygotsky och 

Kozulin menar att ur Piagets teori tolkas det som att barnet är egocentrisk. Däremot kan vi ur 

Vygotskijs teori se att barnet gör det för att förtydliga för sig själv och också genom det 

utvecklas. 

Under denna situation framkommer det i resultatet att barnen som pratar högt inte pratar 

direkt till Agda utan pratar mer för sig själva, som att de tänker högt. Detta gör de enligt 

Vygotsky och Kozulin (1986) som lyfter Vygotskijs tankar om att prata högt. Vi anser att 

barnen gjorde detta för att tydliggöra vad de gjorde och genom det för att stärkas i 

utvecklingen. I resultatet framkom även ett barn som pratade högt för sig själv om att det 

fanns massa lego på avdelningen som hon kan leka med senare. Här ställer vi oss frågande till 

om barnet använder språket som ett medierande verktyg för att förstå aktionen då den för 

barnet är svår eller om det är för att återkoppla till sin avdelning. Genom att tala högt 

använder sig barnet av Vygotskijs teori om lärandet som Vygotsky och Kozulin (1986) 

nämner.  Förståelse för aktionen kan bli tydligare eftersom de då även hör vad som ska göras 

samtidigt som det sägs. 

7.3 Avslutande reflektioner 

I denna studie har vi gjort en undersökning om hur barn på förskolan, ett till tre år, ordnar och 

sorterar föremål. I undersökningen användes kvalitativa ansatser då observationer och 

intervjuer användes som metoder. Undersökningen har utgått från ett sociokulturellt 

perspektiv och utifrån det utgått från bland annat mediering och ZPD. Forskningsfrågorna 

under examensarbetet har varit: “Hur sorterar barn föremål?” och “Vad berättar barnen om 

sina strategier för att sortera olika föremål?”  

I resultatet framkom det att de flesta barnen sorterade utifrån färg och därefter kom modell. 

Det synliggjordes också att flera barn använde sig av kroppsspråket, med hjälp av tecken och 

pekningar istället för att använda det verbala språket. Det synliggjordes även i resultatet att 

det var många barn som gjorde på liknande vis då materialet från aktion 1 kom fram, men att 

det var större skillnad när legot kom fram. Dessa resultat var tydliga i undersökningen.  
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En sammanfattning av den tidigare forskningen kom fram till att barnen redan vid ett års ålder 

jämför egenskaper hos föremål, sorterar och skapar kategorier utifrån egenskaperna hos 

föremålen samt sorterar sina egna intryck och egenskaper. Barnen kan då dela upp föremålen 

efter färg, former, storlekar, mönster. Den tidigare forskningen visar även att barnen ofta 

sorterar och jämför i den fria leken. Det är då lättare för pedagogerna att fånga in barnens 

intressen. Ett flertal författare benämner även vikten av att barnen får möjlighet att resonera 

med pedagoger eller andra barn om vad de gör samt att barnen får tillräckligt mycket tid på 

sig. I resultatet kan vi se att barnen som var tre och fyra år hade förkunskaper om vad 

sortering var redan då vi gjorde aktion 1. Detta genom att Agda var med som symbol för 

sorteringen. Genom att genomföra ett rollspel med Agda där barnen fick lära känna henne och 

att hon sedan medverkade i båda aktionerna gjorde det lekfullt för barnen, men de hade även 

en trygghet med sig i aktion 2 då de gjorde den individuellt. Barnen hade även möjlighet att 

resonera med Agda och om de behövde hjälp ställde hon frågor så de kom vidare.  

Ett flertal av de tidigare forskarna betonar att barnen använder olika matematiska begrepp 

redan innan de är ett år. Flera betonade även att det är viktigt att barnen får med sig begreppen 

redan i tidig ålder. Däremot kunde vi se att de flesta barnen inte använde sig av talspråket, 

utan istället använde sig av kroppsspråket. En del av barnen använde sig av begrepp så som 

räkneord, rader och lika höga. I vårt resultat kom vi fram till att det vanligaste sättet att ordna 

och sortera var utifrån färgerna, följt av modellerna. Vi såg att samspelet mellan barnen och 

mellan barn och Agda var viktigt då kommunikationen är ett medierande redskap. En del av 

det vi kom fram till är att lärande är språket då barnen med hjälp av kommunikation kunde 

söka hjälp hos andra barn och Agda. Vi kunde även se att barnen som använde sig av 

kroppsspråket i de flesta fall var osäkra och verkade vilja ha bekräftelse på vad de gjorde. 

Detta uppmärksammas då det ofta räckte att Agda frågade dem så började de prata i de flesta 

fall. Det synliggjordes även att sorteringen ändrades lite beroende på vilka föremål barnen 

skulle sortera. 

7.4 Didaktiska implikationer och fortsatt forskning 

För förskollärare, lärare, förskollärarstudenter, föräldrar samt övriga med intresse för hur barn 

ordnar och sorterar ser vi att vårt arbete har relevans. Detta bland annat då Björklund (2007) 

menar att sortering och ordning är en av grunderna för matematiskt lärande och då vi ur detta 

ser att det är en viktig del att fortsätta arbeta med på förskolorna. En annan viktig aspekt är 

Björklund (2009b) som lyfter att spädbarn sorterar sina intryck och att alla sedan sorterar 

bland sina egenskaper för att kunna lyfta fram vissa och hålla tillbaka andra. Sortering och 
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ordning är en viktig egenskap som vi människor behöver träna och öva kontinuerligt. På alla 

förskolor finns olika material som kan användas för sortering och ordning. Av resultatet ser vi 

att det uppstår situationer där barnen får med sig fel begreppsuppfattning och det är något vi 

alla som möter barn bör ta lärdom av. Där av ser vi att resultatet av vårt arbete är till hjälp för 

förskollärare som ska planera situationer för barn med bland annat matematiska begrepp som 

ordna och sortera.  

 

Under examensarbetets genomförande har vi funnit utvecklingsområden för denna studie. I 

fortsatt forskning kan observation av pedagogernas begreppsanvändning med barnen och hur 

de arbetar med matematik vara intressant. Där de efter observationerna intervjuas angående 

deras begreppsanvändningar i samspel med barnen. En annan intressant framtida studie skulle 

vara att göra en longitudinell studie, där vi hade följt barnen upp i skolåldern för att kunna 

följa vad som händer under en längre tid. Utifrån resultatet på vårt arbete ställer vi oss bland 

annat frågan om det är betydande att veta skillnaden mellan att sortera och ordna. Resultatet 

visar att ett barn har en fel begreppsuppfattning kring sortera då det blandar ihop detta med 

ordna, men vad kommer detta att bära med sig för barnet? Detta anser vi skulle kunna vara en 

intressant forskningsfråga för framtida forskning. 
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Bilaga 2- Information och samtyckes brev 

Till vårdnadshavare med barn på _________förskola, avd. ____________.  

Jag heter _________ och studerar till förskollärare vid Högskolan i Halmstad. Jag går mitt sista år på 

utbildningen och ska göra ett examensarbete som handlar om hur barn kategoriserar och sorterar olika 

material inom matematik. Jag skriver arbetet tillsammans med __________ och vårt examensarbete 

beräknas bli publicerat i januari 2015. 

För att få kunskap om hur barn kategoriserar och sorterar planerar jag för att göra olika aktiviteter med 

barnen där dem testar just detta. Under tiden barnen genomför aktiviteten kommer jag att observera 

dem genom fältanteckningar och videofilmning. Jag kommer även att ställa frågor till barnen och be 

dem förklara hur de har gjort samt om man kan göra på något annat vis. 

Vårt examensarbete kommer att redovisas muntligt och skriftligt för andra studenter och lärare. Det 

kommer även att publiceras i Diva, Högskolans databas. Vi kommer att utgå ifrån de forskningsetiska 

principerna i vårt arbete. Det innebär bland annat att allt material vi samlar in kommer att av 

identifieras. Samtliga namn kommer att vara fiktiva, vilket innebär att vi inte kommer nämna vilka 

förskolor, kommuner eller barn som deltar i undersökningen. Barn samt vårdnadshavare har efter 

medgivande rätt att själva säga nej till deltagande eller avsluta sin medverkan när de vill.  

För att kunna samla in material till vårt examensarbete enligt ovan behöver vi Ditt/Ert samtycke. 

Har Du/Ni några frågor kontakta mig gärna på xxx-xxxxxxx eller _______@student.hh.se 

Arbetet sker under handledning av ____________, Halmstad Högskola. _________@hh.se 

Med vänliga hälsningar  

_________________________ 

         ____________________________________________________________________ 

Samtycke för _________________________________ 

Jag/Vi samtycker till att mitt/vårt barn medverkar i videodokumentation, observationer och intervjuer. 

JA (  )     NEJ (  )                                                               

 __________________________ 

  Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 3 - Kodningsmanual 

Figurer: 

1. Färg och Modell 

2. Färg 

3. Modell 

4. Rad 

5. Rad och modell 

 

Lego: 

6. Färg 

7. Modell 

8. Höjd och modell 

9. Bygde  

10. Rader 

11. Högar utan ordning 

12. Rad och modell 

13. Stora och små 
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Bilaga 4 - Kodningsschema 

Barn Figurer Lego 

Saga 1, 3 6, 7, 8, 9 

Mathias 2, 4 6, 10 

Ville 2, 4 4 

Noelia 3, 5 9, 11 

Dag 2 6, 13 

Belinda 2 6 

Ida 3 7 

Markus 3 6, 11, 12, 13 
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Bilaga 5 - Sammanställning av kodningsschema 

Kodningsnummer Barn Antal 

Barn 

1 Färg och Modell Saga 1 

2 Färg Mathias, Ville, Dag, Belinda 4 

3 Modell Saga, Noelia, Idag, Markus 4 

4 Rad Mathias, Ville 2 

5 Rad och Modell Noelia 1 

6 Färg Saga, Mathias, Dag, Belinda, 

Markus 

5 

7 Modell Saga, Ida 2 

8 Höjd och Modell Saga 1 

9 Bygde Saga, Noelia 2 

10 Rader Mathias 1 

11 Högar utan ordning Noelia, Markus 2 

12 Rad och Modell Markus 1 

13 Stora och Små Dag, Markus 2 
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