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bakom. 
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1 Inledning 
 
Vi är två barnskötare som under vår utbildning till lärare med inriktning mot 

förskolan/förskoleklass, läst bl.a. en valbar kurs, Förskolebarns lärande av matematik och 

svenska samt Förskolans/förskoleklassens arbetssätt. Under dessa kurser väcktes vårt intresse 

för hur man synliggör matematik i förskolan. 

   Genom ett projektarbete som ingick i en av de tidigare kurserna gjordes observationer av 

barns matematiska erfarenheter. Med hjälp av sagan om ”Guldlock och de tre björnarna” 

observerade vi att barnens kroppsuppfattning inte var så utvecklad i förhållande till de olika 

lägesbegreppen som finns i sagan. Enligt Holle (1991) är kroppsuppfattning hur vi lär oss att 

uppfatta vår kropp genom våra sinnen i olika miljöer. Det visade sig även att kunskapen om 

rumsuppfattning inte var så utvecklad. Rumsuppfattning är enligt Solem och Reikerås, (2004) 

att barnet har en insikt om rummet och sitt eget förhållande till detta.  

   I läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (Utbildningsdepartementet, 2006) avses det att 

verksamhet ska leda till att barnen utvecklar förståelse både för sig själv och för sin omvärld 

samt att förskolan ska hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att orientera sig i tid och rum.  

   Att kommunicera matematik på ett korrekt sätt och använda lägesbegrepp redan i förskolan 

är viktigt (Pramling och Samuelsson, 1995). Pramling och Samuelsson menar vidare att språk, 

identitet och lärande är tre viktiga faktorer i tillvaron, som hör ihop och är oskiljbara i 

vardagen. I förskolan bör alla pedagoger använda ett matematiskt språk som ger barnen 

möjligheter att känna lust, engagemang och på så vis hjälpa barnen till ett livslångt lärande. 

   Syftet med detta arbete är att undersöka vilken kunskap barnen i förskolan har av 

matematiska lägesbegrepp och vad som kan utvecklas genom strukturerat arbete. Vi kommer 

att koncentrera oss på begreppen inuti, på, under, bredvid, framför och bakom. 
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2 Syfte  

 
Syftet med detta examensarbete är att se vilken kunskap barn i förskolan har av olika 

lägesbegrepp och vad som kan utvecklas vidare både med hjälp av ett pedagogiskt material 

Topology Workshop 1, och genom kommunikation med barn då de matematiska 

lägesbegreppen används i naturliga sammanhang.   
  
2:1 Frågeställningar 

 

1. Vilka kunskaper av de valda lägesbegreppen ger barnen prov på i början av 

undersökningen? 

2. Vilka kunskaper av de valda lägesbegreppen ger barnen prov på i slutet av 

undersökningen? 

 

2.2 Avgränsningar 

 

2.2.1 Barn och pedagoger 

 

Vi har valt att koncentrera oss på barn som är mellan 5-6 år och deras kunskap om de olika 

lägesbegreppen före och efter ett medvetet arbete och den eventuella utvecklingen som kan bli 

resultatet. 

   På förskolan är pedagogerna redan medvetna om matematikens betydelse. Eftersom 

samtliga har genomgått en kompetensutbildning i matematik för förskolan. Detta gjorde att 

undersökningen fokuserades endast på barnen.  

 

2.2.2 Matematiska lägesbegrepp 

 

I och med att matematiken innehåller en stor mängd av lägesbegrepp har vi koncentrerat oss 

på dessa sex lägesbegrepp: Inuti, på, under, bredvid, framför och bakom. 
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3 Teoretisk bakgrund 
 

Under denna rubrik redogör vi för innebörden i orden kroppsuppfattning, rumsuppfattning 

och vikten av kommunikation med barn, och då i synnerhet begrepp. 

 
3.1 Barns utveckling av kroppsuppfattning 
 
3.1.1  Vad är kroppsuppfattning? 

I förskolan ska barn få uppleva matematiken och erfara den med hela sin kropp, (Doverborg 

och Pramling, 2003). Barnet utvecklar en kunskap och förståelse för hur den egna kroppen 

fungerar i förhållandet till rummet de befinner sig i. Vidare skriver de om hur viktigt det är för 

barnen att få erövra matematikens värld med hjälp av pedagoger i förskolan. Då kan det 

läggas en bra grund till lärandet av de olika matematiska begreppen. 
   Kroppsuppfattning är inte ett självständigt sinne utan detta handlar om hur vi lär oss att 

uppfatta vår egen kropp genom alla våra olika sinnen och i förhållandet till olika 

perceptionsområden (Holle, 1991). 

 

3.1.2 Barn mellan 0-1 år 

 

Enligt Holle (1999), tränar barn sin kroppsuppfattning redan som spädbarn då föräldrarna 

pratar med dem vid skötbordet och säger t.ex. ”Nu ska vi tvätta lilla näsan” eller ”Nu ska vi 

stoppa armen i tröjärmen”. Alla dessa små saker som görs vid skötbordet har betydelse för 

barnets utveckling av kroppsuppfattning. När barnet blir lite äldre, ca 3 månader så kan de 

själva leka med sina fingrar och tår, känna på dem och stoppa dem i munnen. Det är de första 

impulserna som gör att barnet lär känna sin egen kropp.  

   Holle, (1991) menar vidare att det är viktigt hur barnet utvecklar sin visuella perception. 

Barnet måste faktiskt lära sig ”att se”. Detta innebär att barnet måste utnyttja sin syn och 

kunna knyta det till sina hjärnfunktioner, som efterhand blir mer och mer utvecklade. På så vis 

kommer barnet att kunna utveckla sin kroppsuppfattning och riktningsuppfattning, som är 

viktigt eftersom dessa hör nära ihop med rumsuppfattningen.  
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3.1.3 Barn mellan 1-6 år 

 

När barnet är lite äldre ca 18 månader, kan barnet på begäran från föräldrarna peka ut några 

av sina kroppsdelar och ytterligare några månader senare kan barnet benämna dem vid namn. 

Holle (1991), skriver vidare om att när barnet ska rita en gubbe så kan de bara rita det de 

känner till samt kan komma ihåg, inte det de ser. Genom att be barnet rita en ”gubbe” kan 

detta ge upplysningar om hur säker kroppsuppfattning barnet har. 

   Barn som utvecklas normalt kommer att lära sig krypa, gå och springa under sina första 

levnadsår. Detta lägger grunden för att barnet ska utveckla sin rörelseteknik och lära sig 

behärska sin egen kropp. Detta krävs för att barnet ska kunna vara med och leka med andra 

barn. De måste lära sig varje rörelse färdigt, innan en ny kan tränas in (Holle, 1991). Holle 

(1991) anser att när barnet leker med andra barn, så ser de och lär utav varandra. Genom 

denna lek kan barnet lära sig behärska sin kropp och samtidigt utvecklas barnets olika sinnen. 

För barnet är det inte enbart en lek. Det är allvar och barnen använder sig av stor energi på att 

lära sig. De övar varje färdighet om och om igen för att sedan gå vidare till en ny 

kroppsrörelse. Leken är viktig, därför att den ger stimulans åt barnets motoriska utveckling, 

alla sinnen, psyket samt att den ger ett naturligt utlopp för barnets rörelsebehov. En bra 

utvecklad kroppsuppfattning, är en förutsättning för att barnet ska kunna förstå att det finns 

saker utanför dem själva. Detta är viktigt för att barnet ska få en rumsuppfattning (Holle, 

1991). Detta skriver även Solem och Reikerås om (2004). De menar för att barnet ska kunna 

röra sig fritt så bör det både ha en bra kroppsuppfattning och en bra rumsuppfattning. Detta 

belyser även Lena Bäckström i sin studie om rumsuppfattning (2007-03-12). Barnets 

nyfikenhet och upptäckarglädje driver dem framåt och de använder hela sin kropp för att 

erövra nya kunskaper vad det gäller sin kropps- och rumsuppfattning. Barnet tittar inte bara 

på, utan kryper under och över saker, ramlar, klättrar upp och ibland trillar det ner. De 

utforskar sin omgivning med hela kroppen och på så vis lär de sig nya saker om sin kropp. 

Solem och Reikerås (2004) anser vidare att det allra viktigaste för att utveckla sin 

kroppsuppfattning är att vuxna ger barnet möjligheter att utforska omgivningen. De anser 

vidare att utomhuslekar har en särställning för just kropps- och rumsuppfattningen, där det ges 

stora möjligheter att lära. Eftersom barnet erövrar sin omvärld i samspel med omgivningen så 

har den pedagogiska miljön en stor betydelse. Enligt Samuelsson och Sheridan (1999), ska 

lärandemiljön vara stimulerande, utmanande och på så vis underlätta för inlärandet. Barnet 

har lätt att lära sig, men måste ges förutsättningar utifrån sin egen kunskap och nivå. 
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3.2  Barns utveckling av rumsuppfattning 
 
 
Holle (1991) menar att rumsuppfattning är en uppfattning om föremåls placering, volymen 

samt storleken på rummet. Detta är viktigt för att kunna orientera sig i hemmet, på gatan, på 

utflykter i skogen och för att kunna klara sig i de flesta vardagssituationer. T.ex. måste barnet 

veta hur mycket han/hon måste böja på sina knän och på sin rygg för att kunna krypa under 

bordet. Rumsuppfattningen är en nödvändighet för att kunna använda sig utav metersystemet 

och bedöma volym. T.ex. om barnet ska kunna lära sig att bedöma att det är en ½ liter mjölk 

kvar eller att uppskatta att pinnen är ca 50 cm lång. 

 

3.2.1. Barn mellan 0-6 år 

 

Barnet utvecklar redan under sina första år begreppet rumsuppfattning. Det nyfödda barnet 

har en upplevelse om rumsuppfattning (Solem och Reikerås, 2004). Genom att komma från 

mammas mage där det var trångt och ut till ett öppet rum har de redan fått erfarenhet av 

rumsuppfattning.  När barnet är litet och inte fått något språk kan de ändå visa med sin egen 

kropp att de förstår orden. T.ex. när man ber barnet hämta nallen under bordet. Pedagogen 

Dewey (enl. Imsen, 2000), ansåg att individens aktiva medverkan i inlärningsprocessen var 

viktig. Barnet får erfarenheter, genom att göra något och sedan se vad denna handling 

kommer att leda till. Det är när barnet förstår sambandet mellan handling och resultat som 

han/hon lär sig något. Därmed blir kunskapen något som barnet själv kan utveckla, genom 

sina aktiviteter och handlingar i olika miljöer (Imsen, 2000). 

   Vidare kommer barnet att få nya kunskaper om rumsuppfattning genom olika perspektiv i 

sitt liv. Barnet får uppleva olika rörelser exempelvis genom att bli lyft i och ur sin vagn. 

Barnet observerar rörelser och upplever därigenom avstånd. Senare i barnets utveckling 

kommer det själv att uppleva och agera med sin kropp, när det lär sig krypa och gå. Då kan 

barnet själv bestämma var det vill befinna sig i rummet. Genom dessa erfarenheter skaffar 

barnet sig många nya kunskaper såsom avståndsbedömning och uppfattning om olika 

horisontella riktningar. Dessa två begrepp, riktningar och avstånd är centrala i barnets 

utveckling av rumsuppfattningen (Solem och Reikerås, 2004). 

   Barnet fortsätter sin utveckling genom att vilja nå upp till olika platser och olika saker. 

Barnet ställer sig upp, sträcker sig för att nå och börjar sen klättra, detta är den vertikala 

riktningen som lärs in. Dessa erfarenheter kan ibland göra ont, t.ex. om barnet har trillat ner 

från stolen han/hon klättrat upp på, eller när barnet inte böjt sig tillräckligt för att kunna krypa 
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under stolen utan slår i den istället. Rumsuppfattningen och den motoriska utvecklingen 

hänger ihop och har en stor betydelse för att barnen ska kunna röra sig, hitta och nå saker och 

ting (Solem och Reikerås, 2004). Genom att de utforskar sin omgivning lär de sig 

rumsuppfattning. 

   När barnet lär sig begreppen betyder det att de sammanbinder olika erfarenheter och förstår 

principerna (Rydstedt och Trygg, 2005). De skriver vidare om Vygotskijs tankar, då han 

menade att begreppsutvecklingen hjälper oss att organisera och hålla ordning runt omkring 

oss. Detta handlar exempelvis om hur saker och ting kan grupperas, hur de hänger samman 

och deras eventuella gemensamma egenskaper. Pedagogerna spelar en stor roll i det här, då de 

kan hjälpa till att befästa kunskapen barnet just erövrat. Genom att uppmärksamma när barnet 

kryper under bordet, synliggörs detta med, ”Ja, nu är du under bordet”. Vygotskij ansåg 

(enligt Rydstedt och trygg, 2005) att hela begreppsutvecklingen sker i en kommunikation med 

andra. I samspel med vuxna lär sig barnet många olika lägesbegrepp. Det är viktigt att 

pedagogerna runt barnet underlättar med lagom avancerade utmaningar och ser barnets 

förmåga och erfarenhet. Barnet måste få utforska sin omgivning med hela kroppen därigenom 

lär det känna sin kropp och kan bemästra den och utveckla och förstå begrepp. Att kunna vara 

ute och kättra, gömma sig och springa m.m.anses vara den bästa metoden för att träna barnets 

rumsuppfattning(Solem och Reikerås,2004). 

 

3.3 Språket och lärande går hand i hand 

 

Genom språket kan en individs växande och sociala liv utvecklas positivt (Imsen 2000). 

Genom kommunikation med andra människor erfar barnet nya kunskaper som leder till att 

språkutvecklingen och identitetsutvecklingen stärks. Vygotskij insåg språkets stora betydelse 

för all inlärning (enl. Imsen, 2000). Bl.a. för att språket leder barnets utveckling framåt och att 

språk och tanke utvecklas i ständig pågående växelverkan. En av hans teser är att ett socialt 

samspel, interaktionen mellan människor, har avgörande betydelse för begreppsutvecklingen 

och förmågan att skapa nya tankestrukturer.  

   När pedagoger bemöter barn på den språknivån de befinner sig på, grundläggs ett språkligt 

självförtroende och ett fortsatt lärande. Det är viktigt att pedagoger i förskolan skapar 

meningsfulla sammanhang med barnet. Genom att samtala med barnet på ett matematiskt 

språkligt sätt, skapas förutsättningar för språkutveckling och erfarenhetsutbyte. Detta bör ske 

på ett intressant och ömsesidigt sätt mellan vuxen och barn (Samuelsson och Sheridan, 1999) 
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I undervisningen i matematik (Imsen 2000), är det viktigt att få grepp om det som barnet säger 

med sina naturliga uttrycksformer. Det kan vara muntligt språk, kroppsspråk, t.ex. 

fingerräkning, eller teckningar som ofta knyter an till barnets vardagsliv. Det matematiska 

symbolspråket, talsymboler och räknesymboler, kan gradvis knytas an till vardagsspråket. Det 

viktigaste är att begreppsförståelsen växer fram ur barnets eget språk och vidareutvecklas i det 

abstrakta matematiska språket. Detta innebär att pedagoger måste bygga undervisningen på 

det som han/hon uppfångar i barnets uttryckssätt och mindre på onaturliga, färdigstruktuerade 

och i förväg uppställda exempel.  

   Inom förskolan har Piagets teorier om barns intellektuella utveckling och inlärningsförmåga 

länge varit den teoretiska bakgrunden (Svensson, 1998). Här har det på senare tid ändrats och 

den kommunikativa delen och samspelet mellan andra har fått en större betydelse (Svensson, 

1998).  

   I Nämnaren (2000), anser många av författarna att barnet möter matematiken i vardagen på 

förskolan när de bygger och konstruerar världar av olika material. De utvecklar på det viset 

förståelse för en massa olika begrepp inom matematiken. De matematiska begreppen finns 

också med i förskolan, när man sjunger, rimmar och läser sagor.  I dessa möten för barnet i 

förskolan är det viktigt att de vuxna inte korrigera det barnet säger, utan istället försöker tolka 

och själva använda de riktiga matematiska orden. På detta sätt ges barnet möjlighet att erövra 

rätt ord för begreppen och samtidigt få en större förståelse för orden (Solem och Reikerås, 

2004). Grunden för matematiklärandet anser även Doverborg och Samuelsson (2003) sker i 

förskolan genom att vuxna hjälper barnet att erövra begreppen och sedan sätter ord på deras 

erfarenheter. Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö-98, (Utbildningsdepartementet, 2006) bör 

förskolan sträva efter att varje barn ska få utveckla sina egna förmågor att upptäcka 

matematiken, använda den och kunna kommunicera med den. Matematiken är ett nytt språk 

som tar en viss tid för barnet att få kunskap om (Doverborg och Pramling, 1995). Barnet kan 

relatera till sina egna erfarenheter och på så sätt få ny kunskap och förståelse.  
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4 Metod 
 

Metoden är ett undervisningsförsök med tillhörande observationer. Enligt Johansson och 

Svedner (2006) skrivs allt fler examensarbeten som utförs med undervisningsförsök. De 

menar att detta sätt för att undersöka något är närbesläktat med aktionsforskning, där 

forskaren vill se en förändring i verksamheten samt själv kunna medverka i den.  

En strukturerad metod har använts i denna undersökning. Det var ett i förväg bestämt antal 

matematiska lägesbegrepp, som undersöktes och dokumenterades kvantitativt. De sex 

lägesbegreppen var inuti, på, under, bredvid, framför och bakom. Undervisningsförsöken 

med tillhörande observationerna har skett som planerade övningar med lika innehåll vad det 

gäller lägesbegreppen. Dessa utfördes i fyra olika moment: 

 

1. Moment 1, Förmätning med lekmaterialet Topology Workshop 1.  

2. Moment 2, Lärandesituation med ”bakom och framför leken”. 

3. Moment 3, Lärandesituation med ”ledet med frågor” till. 

4. Moment 4, eftermätning med lekmaterialet Topology Workshop 1. 

 

 De olika momenten gjordes mestadels på förmiddagar då barnen är piggare och villigare att 

vara med och eftersom barnen oftast var i förskolan på förmiddagarna. 

   I moment 1 undersöktes barnens erfarenheter, s.k. förmätning, av de aktuella lägesbegrepp 

undersökningen fokuserar på. Här fördes anteckningar om barnets kunskap och eventuella 

kommentarer.  

   I moment 2 och 3 arbetades det med synliggörandet av lägesbegreppen i barnens 

strukturerade lekar på förskolan. Detta var undervisningsförsök med tillhörande observationer 

och anteckningar på observationsmallen. 

   Moment 4 var en eftermätning.  Barnens eventuella nya kunskaper undersöktes här, och 

deras eventuella kommentarer, angående de valda lägesbegreppen.  

   I alla fyra delmoment användes samma observationsmall för anteckningar och kommentarer 

(bilaga 2). 
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4.1 Lekmaterialet Topology Workshop 1 

 

Till det första och det sista momentet användes ett franskt pedagogiskt lekmaterial som heter 

Topology Workshop 1. Det består av träfigurer så som huskroppar, tak, hundar som står upp, 

hundar som ligger ner, träd och gröna kartongbitar som ska föreställa gräsmattor. Det finns 

också 25 stycken fotografiska bilder. De fotografiska bilderna föreställer olika modeller på 

förslag för hur det går att använda materialet för att bygga upp olika världar. Detta material 

kan användas av fyra deltagare plus en person som beskriver för de övriga deltagarna var de 

ska placera de olika träfigurerna. Materialet är tänkt att användas för barn från ca 3 års ålder.  

 Detta material kan användas på flera olika sätt: 

 

1. Med de fotografiska bilderna, kan barnet eller den vuxne beskriva var de ser och 

de övriga deltagarna ska då försöka ställa figurerna på rätt plats. När 

konstruktionen är färdig jämförs bygget med bilden och deltagarna kan då se om 

det överensstämmer med bilden. Den som beskriver bilden för övriga deltagare får 

träna sig på att uttrycka sig så att andra kan förstå. De som skall utföra uppgiften 

får träna sig på att lyssna och försöka förstå andras anvisningar som beskriver 

konstruktionen på bilden, och därigenom försöka ställa figurerna på anvisad plats. 

 

2. Utan de fotografiska bilderna kan barnet/en vuxen själv hitta på hur figurerna ska 

ställas. Efter det kan figurerna flyttas runt till olika positioner t.ex. först kan 

hundarna ställas framför huset för att sen läggas inuti huset och på så sätt tränas 

de olika lägesbegreppen flera gånger under ett och samma tillfälle. 

 

3. Materialet kan vidare användas till t.ex. att hitta på egna sagor om figurerna och 

flytta runt dem och på så sätt träna in de olika lägesbegreppen. Här tränas barnet 

på att kommunicera och att instruera andra barn eller vuxna så att de ska förstå. 

Det är bara den egna fantasin som sätter stopp för vad materialet kan användas till. 

 

För att fastställa barnens kunskaper av de sex lägesbegreppen, som finns med i 

undersökningen, kan pedagogerna använda lekmaterialet både före och efter 

undervisningsförsöken. 
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4.2 Urval 

 

Undervisningsförsöken med tillhörande observationer gjordes på en förskola som har 20 barn, 

i åldrarna 5-6 år. Tio pojkar och tio flickor ingick i denna grupp, varav ett av barnen behöver 

teckenspråk som stöd för sin kommunikation. 

 

4.3 Etik 

 

Innan observationerna påbörjades gjordes en blankett där föräldrarnas samtyckte och 

godkände barnens deltagande i undersökningen (se bilaga 1). ”Examensarbetet måste bygga 

på respekt för de människor som deltar” (Johansson & Svedner, 2 006:29). Föräldrarnas 

samtycke är viktigt för att få examensarbetet att bli så bra och utvecklande som möjligt. Med 

personliga föräldrasamtal, gavs information om vad undersökningen hade för syfte och hur 

undersökningen skulle utföras. I och med att föräldrarna fick skriva under blanketten om 

barnens deltagande och anonymitetsskydd så följdes det humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets rekommendationer (Johansson och Svedner, 2006). Forskningsrådet har 

utarbetat en mall med anvisningar som varje forskare bör beakta inför samhällsvetenskaplig 

forskning. Detta är viktigt och det skapar förtroende samt att motivationen ökar för dem som 

deltar (Johansson och Svedner, 2006). Några av föräldrarna var lite extra intresserade och 

ville veta om de kunde få tillfälle att läsa hela undersökningen när den var färdig. Detta 

önskemål kommer att beaktas.  

 

4.4 Datainsamlingsmetod 

 

En observationsmall skapades, vilken innehöll pedagogernas namn, datum, tid, barnens namn 

samt ålder och de matematiska lägesbegreppen (bilaga 2). Ibland gjordes observationerna 

genom att en pedagog gav anvisningar och den andra observerade och antecknade samtidigt. 

Vid några tillfällen gjordes observationerna med enbart en pedagog. 
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4.5 Genomförande/procedur 

 

4.5.1 Moment 1/förmätning med lekmaterialet Topology Workshop 1 

 

Undersökningen inleddes med kontroll av vilka förkunskaper barnen hade av de matematiska 

lägesbegreppen. Det franska pedagogiska lekmaterialet, Topology Workshop 1 användes här. 

   I moment 1, deltog tre-fyra barn vid varje tillfälle eftersom materialet är gjort för fyra  

deltagare. Det var då lätt att hinna med att observera och anteckna vad varje barn gjorde och 

sa. Alla som var med satt runt ett ovalt bord med en vuxen som deltog och talade om hur de 

olika figurerna skulle placeras. Barnen fick instruktioner om hur de skulle placera de olika 

figurerna i förhållandet till huset, sedan fördes anteckningar på observationsmallen (bilaga 2).  

   Det kryssades för om barnen hade kunskapen eller var osäkra. Eventuella kommentarer 

antecknades, samt om barnen fick hjälp av kamrater och hur de resonerade. Anteckningar 

fördes på barnens eventuella felplacerade figurer och var de istället placerat dem. 

 

4.5.2 Moment 2/ ”Bakom och framför leken” 

 

Detta moment som är en lärandesituation utfördes både ute och inne vid ett flertal olika 

tillfälle. Vid detta tillfälle lektes ”framför och bakom leken”, en lek som vi hittat på inför 

denna undersökning. Leken innehöll de sex lägesbegrepp som valts till undersökningen. 

Leken gick ut på att barnen skulle ställa sig i de olika positionerna som angavs utav 

pedagogen, t.ex. ”ställ dig inuti lekhuset” eller ”ställ dig framför lekstugan”. 

   På gården vid förskolan finns det en lekstuga, ett lek- och klätterhus samt trädgårdsmöbler 

som användes när det lektes och övades på de olika lägesbegreppen. Här fick barnen träna sig 

med hjälp av hela sin kropp. De fick klättra upp på taket, ner igen för att krypa inuti huset 

eller ställa sig bakom eller framför huset.  

   När leken var inomhus, användes lekhallen där det finns en scen och ett litet lekhus som 

kallas för Gula villan, den fungerar som en lekstuga inomhus. Inomhus tränades barnen på att 

ställa sig på scenen, inuti Gula villan eller bakom en kamrat. Två olika miljöer användes vid 

de strukturerade undervisningstillfällena med ”framför och bakom” leken.  

   Barnen delades in i små grupper med sex-sju barn i varje. Dessa observationer kunde hålla 

på allt i mellan fem-femton minuter beroende på orken och leklusten hos barnen. Här fördes 

anteckningar på observationsmallen, precis som i moment 1. Det kryssades för om barnen 

hade kunskapen eller var osäkra. Eventuella kommentarer noterades och om barnen fick hjälp 
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av kamrater eller själva hjälpte någon annan samt hur de resonerade. Det fördes anteckningar 

på barnens eventuella fel placeringar av sig själva.  

   När tillfälle gavs i vardagen kunde barnen få frågor om var någonstans de stod, t.ex. om de 

var framför eller bakom stolen. Det kunde vara precis när som helst och var som helst på 

förskolan 

 

4.5.3 Moment 3/ ”Ledet med frågor” 

 

Barnen delades in i mindre grupper med sex-sju barn i varje. De ställdes upp efter varandra på 

ett led. Därefter fick de svara på frågor om t.ex. vem som står framför dig eller vem är 

bakom dig. Alla barnen fick svara på flera olika frågor (se bilaga 3). Detta moment gjordes 

också flera gånger och höll på mellan fem– femton minuter varje gång.  Här fördes också 

anteckningar på observationsmallen. Det kryssades i om barnen gjorde rätt eller fel, om 

barnen hjälpte varandra antecknades detta och om de fanns någon eventuell utveckling av 

lägesbegreppen.  Detta moment gjordes både inne och ute på gården vid den fria leken. Vid 

andra tillfällen i vardagen på förskolan kunde barnen få frågor om var de befann sig vad det 

gäller lägesbegreppen. Detta för att ytterligare synliggöra matematiken i vardagen. 

 

4.5.4 Moment 4/eftermätning med lekmaterialet Topology Workshop 1 

 

Det sista momentet som är en eftermätning med observationer, gjordes precis som i moment 

1, förmätningen. Samma bord användes och det var tre-fyra barn vid varje tillfälle. Det 

pedagogiska materialet Topology Workshop 1, användes igen och eventuella förändringar och 

utveckling av de matematiska lägesbegreppen registrerades. Här fördes anteckningar på 

observationsmallen precis som i alla de övriga momenten om barnens kunskap, eventuella 

frågor, kommentarer och även om de hjälpte någon kamrat eller själva fick hjälp av någon 

annan. 
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5 Resultat och analys 

 

Under denna rubrik redovisas resultaten från de fyra delmomenten som ingick i 

undervisningsförsöken. Utifrån frågeställningarna redovisas kunskapen av de olika 

lägesbegreppen. I slutet analyseras och kopplas resultaten till den teoretiska bakgrunden. 

 

5:1 Vilka kunskaper av de valda lägesbegreppen ger barnen prov på i början av 

undervisningen? 

 

5.1.1 Delmoment 1/förmätning med lekmaterialet Topology Workshop 1 

 

Vid den första observationen kontrollerades vilka kunskaper barnen hade om de olika 

lägesbegreppen. Det var många barn som inte alls var säkra på de olika begreppen. Det 

vanligaste var att barnen inte kunde framför och bakom. Dessa två begrepp, var det många 

av barnen som blandade ihop. Det var elva utav tjugo barn som var osäkra eller inte alls 

kunde dessa två begrepp. När det gäller de fyra övriga begreppen som fokuserade på i syftet, 

inuti, bredvid, under och på, märktes att flera fem-åringar var osäkra på lägesbegreppet 

under. Barnen blandade ihop under och inuti när de använde lekmaterialet.  

   Vi observerade också att en del barn inte litade på sig själva. De tittade på de övriga 

kamraterna runt bordet för att se om de hade placerat figurerna likadant. Vid flera tillfällen 

hade barnen placerat sina figurer enligt anvisningarna från pedagogerna men barnen ville 

förmodligen kontrollera om det var rätt, genom att titta på sina kamrater. Här observerades 

också att flera barn som kunde begreppen, gärna hjälpte dem som var osäkra.  

 

Tabell I. Resultat från förmätningen med lekmaterialet Topology Workshop 1. 

 Resultaten anges i absoluta antalet barn. 
 5-åringar  6-åringar  

Lägesbegrepp säker osäker säker osäker 

på         6        1        13          0 
under         4        3        10          3 
inuti         5        2        12          1 
bredvid         5        2        10          3 
framför         3        4          6          7 

bakom         3        4           6          7 
I denna förmätning deltog samtliga 20 barn på avdelningen. 
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5.1.2 Analys av förmätningen med lekmaterialet 
 

Barnen verkade tycka om att vara med i förmätning med lekmaterialet. De tyckte det var ett 

roligt sätt att leka och hjälpte gärna varandra om de såg att någon inte kunde eller verkade 

osäker på hur figurerna skulle placeras. Detta anser Holle (1991) att barn gör när de leker med 

varandra, då lär de sig också av varandra. De svåraste lägesbegreppen verkade vara framför, 

bakom och under. De övriga begreppen var inte lika svåra att förstå och att lära sig. Att 

placera hunden under huset blev många gånger inuti huset istället. Men var instruktionen 

inuti huset så blev hunden placerad inuti huset. Framför och bakom huset förväxlades flest 

gånger. Men många gånger hjälpte barnen varandra och pratade om hur de ställt sina figurer. 

Genom att iaktta varandra och kommunicera så kunde flera av barnen lägesbegreppen bättre 

än innan moment 1. I kommunikationen med andra sker en begreppsutveckling menade 

Vygotskij (enl. Rydstedt och Trygg, 2005).  

   Enligt vår tolkning har självförtroendet hos vissa barn inte varit så bra. De vågade inte lita 

på sig själva att de kunde och gjorde rätt. En del av barnen tittade hela tiden på sina kamrater 

och några stämde av genom att först placera figuren där de trodde den skulle vara och sedan 

titta på kamraterna för att se om de placerat figuren likadant. Doverborg och Pramling (2003), 

menar att barn lär sig genom att observera hur andra gör och säger.  

 

5.1.3 Delmoment 2, Lärandesituation, ”bakom och framför leken” 

 

I leken ”framför och bakom” fick alla barn vara med minst två gånger var, där visade det sig 

att det endast var ett barn som var lite osäker på lägesbegreppet framför. När barnet fick 

instruktionen att ställa sig framför lekhuset ute, visste barnet inte var det var någonstans. 

Men med hjälp av en kamrat så klarade de detta tillsammans. Resultatet blev det samma 

oavsett vi var ute på gården eller inne i lekhallen. Här var barnen väldigt pigga och alerta och 

flera utav dem ville leka denna lek om och om igen. Vid utevistelsen fick barnen klättra upp 

på lekhusets tak och ner igen för att vara inuti huset eller ställa sig bredvid huset, framför en 

kamrat eller bakom huset. Då fick barnen röra sig och använda hela sin kropp, det verkade de 

tycka vara roligt. Inne i lekhallen gick det också bra att vara och barnen kunde t.ex. få ställa 

sig på scenen eller inuti Gula villa. Barnen hade lättare för att krocka och störa varandra 

inomhus. Det fanns ju inte lika stort utrymme, för var och en att röra sig på som det var 

utomhus. Resultatet blev att lekarna inomhus inte varade lika länge som de utomhus. 
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5.1.4 Delmoment, 3 Lärandesituation, ”ledet med frågor” 

 

 I detta moment ställdes barnen upp på ett led efter varandra och fick olika frågor som de 

skulle svara på (se bilaga 3). Här blev det samma resultat som i delmoment 2. De barn som 

hade svårighet med begreppet framför, visade sig ha samma svårighet nu också. Även här 

fanns kamrater till hjälp för barnet, så barnet kunde ta till sig ny kunskap genom hjälpen. 

Medan övriga barn klarade av att besvara alla frågorna. Detta moment genomfördes också 

flera gånger, både ute på gården och inne i lekhallen. 

 

5.1.5 Analys av lärandesituationerna, delmoment nummer 2 och 3 

 

Observationerna av lärandesituationerna har skett i den vardagliga verksamheten på förskolan. 

När barnen lekte använde de sig av lägesbegreppen på rätt sätt. Detta får stöd utav Holle 

(1991) som menar att leken är viktigt då det ger stimulans åt barnens utveckling. Enligt 

Vygotskijs teorier (enl. Rydstedt och Trygg, 2005) utvecklas begrepp då barn kommunicerar. 

Detta observerades vid varje delmoment i undersökningen genom att barnen pratade med 

varandra.  

   I början av ”framför och bakom” leken i moment 2, så krockade barnen oftare med 

varandra. Det var yvigare rörelser och mycket spring. I slutet av lärandesituationerna så 

upplevdes moment 2 (framför och bakom leken) och moment 3 (ledet med frågor) mycket 

lugnare. Barnen tog del av varandras kunskap, detta skedde genom kommunikation eller 

genom att härma varandra. Solem och Reikerås (2004) anser att rumsuppfattningen tränas när 

barnet får röra på sig i olika riktningar och miljöer. Att vara ute och röra sig fritt och ledigt 

hjälper barnet i sin rumsuppfattningsutveckling samt att bemästra kroppen och utveckla 

motoriken. Eftersom barn i förskolan vistas ute mycket och får tillfälle att röra på hela sin 

kropp underlättar detta deras inlärning på ett lustfyllt och roligt sätt. Detta observerades vid 

flertalet tillfällen i inlärningssituationerna. 
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5. 2 Vilka kunskaper av de valda lägesbegreppen ger barnen prov på i slutet av 

undersökningen? 

 

5.2.1 Delmoment 4/eftermätning med lekmaterialet Topology Workshop 1 

 

De sista observationerna gjordes med lekmaterialet Topology Workshop 1 igen. Där visade 

det sig att bland 5-åringarna som är sju stycken i gruppen, var det endast tre barn som gjorde 

något fel eller var lite osäkra. Barnet som haft svårast med lägesbegreppen under hela studien, 

visade sig nu har förbättrat sina egna resultat och var inte lika osäker som tidigare fast barnet 

fortfarande inte kunde alla begreppen. Ett av barnen, en fem-åring, som varit helt säker på alla 

begreppen förut, blev här lite osäker på begreppen under och inuti i det sista delmomentet. 

Här skulle en hund placeras inuti huset och barnet placerade hunden under huset. De begrepp 

som annars var svårast att lära sig och förstå under denna tid för barnen har varit bakom och 

framför. 

   Bland sexåringarna som var tretton stycken vid inledningen av arbetet, fanns det två barn 

som slutade innan vi hunnit göra färdigt sista momentet. Så det var således elva barn kvar att 

titta på och här visade det sig att det var åtta barn som var helt säkra på begreppens innebörd, 

medan tre av barnen fortfarande var lite osäkra. De kunde fråga t.ex., -var?, -här?, när de 

skulle placera figurerna efter anvisningar i sista momentet med lekmaterialet. Ett annat barn 

såg hur de övriga kamrater hade placerat sina figurer och härmade detta. Alla barn hade 

förbättrat sina egna resultat, de utstrålade en större säkerhet inför lägesbegreppens betydelse. 

   De lägesbegrepp som fortfarande var svårast var även hos sexåringarna, bakom och 

framför.  

 

Tabell II. Resultat från eftermätningen med lekmaterialet Topology Workshop 1. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 5-åringar  6-åringar  
Lägesbegrepp säker osäker säker osäker 

på       7       0      11      0 
under       6       1      10       1   
inuti       6       1      10      1  
bredvid       7       1      10      1 
framför       6       1        8      3 
bakom       5       2        8        3 

Resultatet anges i absoluta antalet barn. I denna mätning var det två sexåringar som slutade på 
förskolan innan mätningen var klar, därför är resultatet på 18 barn i stället för 20. 
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5.2.2 Analys av eftermätningen med lekmaterialet. 
 

Med ett synliggörande och medvetet arbete med lägesbegreppen underlättas barnens fortsatta 

matematiska inlärning. En bra kommunikation som sker på ett intressant och ömsesidigt sätt 

ger de bästa förutsättningarna för barns lärande. (Samuelsson och Sheridan, 1999).   

   Med ett medvetet arbete av lägesbegreppen både ute- och inomhus som gjordes i moment 2 

och 3 kunde vi se att barnen blev bättre på att behärska sina kroppsrörelser. 

   Resultatet visar på att träningen med kroppsrörelser i olika miljöer påverkade barnens 

självförtroende och detta betonar Samuelsson och Sheridan (1999) vikten av. Barnen klarade 

mer än vad de det gjorde från början av undersökningen. Det som de lärt sig med kroppen 

kunde de sen överföra till eftermätningen med lekmaterialet. I och med att en 

kroppsutveckling skett kunde barnen förstå rumsuppfattningens lägesbegrepp på ett enklare 

sätt. Här kunde vi se att barnens begreppsförståelse hade ökat vad det gäller de olika 

lägesbegreppen. De frågade inte lika ofta om de ställt figurera rätt och de var inte lika osäkra 

på sig själva. Begreppsförståelsen växer fram ur barnets eget språk och är viktigt för barnets 

vidareutveckling inom matematiken (Imsen, 2000). Dessa tillfällen verkade bli meningsfulla 

och roliga för barnen och detta stämmer med vad Samuelsson och Sheridan (1999) anser att vi 

pedagoger bör göra för att främja barnets inlärning så att det även gynnar språket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19



6 Diskussion 

 
Syftet med detta examensarbete var att se vilken kunskap barnen hade av de olika 

lägesbegreppen före och efter medvetet arbete, i en lärandesituation. I vår observation från ett 

tidigare arbete så lade vi märke till barnens svårigheter att använda sin kropp och sitt språk för 

lägesbegrepp. Då blev vi intresserade av kropps- och rumsuppfattning. Det finns otaliga 

matematiska lägesbegrepp och för att detta skulle bli genomförbart så koncentrerade vi oss på 

sex olika lägesbegrepp. Dessa var inuti, på under, bakom framför och bredvid. 
 

 6.1 Resultatdiskussion 

 

6.1.1Lägesbegreppens betydelse för kropps- och rumsuppfattning 

 

Vid de första delmomenten i vår undersökning såg vi att barnen hade svårigheter särskilt med 

lägesbegreppen bakom, framför och under. Vi valde därför att koncentrera oss mer på dessa 

begrepp. I denna undersökning fanns ett barn med nedsatt hörsel som får sitt språk genom 

teckenspråk. Detta gynnade även övriga barn i gruppen. Eftersom det användes ett tydligare 

kroppsspråk i detta sätt att kommunicera, än vad vi använder oss av i talspråk. Detta kan 

också ha påverkat resultatet. Doverborg och Pramling (2003) anser, för att barn ska skapa 

mening och innebörd i matematiken måste de få erfara och uppleva den i olika sammanhang. 

Variationen av erfarenheter är det som ger barn förutsättning att skapa en större förståelse för 

matematiken och det underlättar och skapar en djupare kunskap. Under denna utbildning har 

vi fått kunskap om vad som är matematik, att lägesbegrepp har en betydande del i barnens 

matematiska utveckling, detta förstod vi inte tidigare. Synliggörandet av matematiken har för 

oss fått en ny innebörd. 

Kan detta bero på att det inte är så tydligt skrivet i läroplanen för förskolan och att det inte har 

fått så stor fokus i våra förskolor?  Det finns inte så mycket fakta och forskning runt kropps- 

och rumsuppfattning vad det gäller lägesbegreppen. Det känns egendomligt för när vi nu 

börjat förstå vilken stor betydelse detta har för barnens vidare utveckling inom matematiken 

och även deras övriga utveckling. 

   I vår undersökning såg vi att lägesbegreppen förklarades av barnen genom att de visade med 

hela sin kropp.  ”Det som vi lär oss med kroppen fastnar bättre i knoppen” (Malmer 

2002:120).   Vår lek ”framför och bakom” och ”ledet med frågor” blev till ett fungerande sätt 
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att lära in de olika lägesbegreppen. Samtidigt fick barnen uppleva hur det kändes när de låg 

under stolen eller stod framför någon kamrat. Här såg vi att leken var ett bra sätt att träna 

kropps- och rumsuppfattning på ett lustfyllt sätt som barnen gärna ville vara med på. 

   Kroppen är enligt pedagogen Dewey (Imsen, 2000) det första mätinstrumentet barnen har. 

Barn som har en god rörelseförmåga får det lättare i skolan eftersom hjärnan stimuleras av 

rörelser. Har barn svårt med motoriken brukar de få ökade svårigheter med inlärningen. Den 

perceptionella och motoriska utvecklingen har i sin tur ett samband med den intellektuella 

utvecklingen. Dessa utvecklingsområden menar Imsen (2000), har ett samband med den 

sociala, den känslo- och viljemässiga utvecklingen. Alla delar är viktiga, detta är en 

förutsättning för all inlärning och för att skolan ska bli så framgångsrik som möjligt. All 

utveckling påverkar och följer varandra. Träning leder till att rörelserna utvecklas och 

automatiseras. Dewey hade en teori (enl. Malmer 2002) som han kallade ”learning by doing” 

som kan vara en metod för vidare utveckling i barnens begreppsbildning. Om ett barn är sen i 

sin motoriska utveckling kan det leda till svårigheter att sitta still och att koncentrera sig och 

där med kan det bli svårare att ta till sig kunskapen (Holle, 1991). Hon menar också att barn 

med dålig kroppsuppfattning undviker att röra på sig, detta har uppmärksammats av media 

under senare tid.  

 

6.1.2 Pedagogens roll 

 

Ett medvetet arbete med att lära barnen de olika lägesbegreppen genom att använda leken som 

hjälp gav ett bra resultat. Samtliga barn utvecklade sin kroppsuppfattning och kunde därmed 

bemästra sina rörelser bättre. Vi kunde också se att barnen på ett lekfullt sätt använde 

lägesbegreppen naturligt i sitt tal. I några av situationerna kunde vi märka att barnens val av 

lägesbegrepp var i förhållande till hur den vuxne stod. De utgick inte från sin egen kropp utan 

ifrån var pedagogen befann sig. 
   Vad som gör att en del barn har svårigheter med lägesbegrepp är svårt att förklara. En del av 

författarna bl.a. Solem och Reikerås (2004), som vi använt oss av, menar att om inte barnen 

har kontroll på sin kropp och vad alla kroppsdelarna finns, då blir det svårt att förstå 

lägesbegreppen som finns runt omkring dem. En annan filosofi kan vara att en del barn 

gynnas av att kunna samarbeta med andra barn och därigenom få en kunskap vad begreppen 

står för. Här ser vi vikten av förskolans arbete som låter barnen lära sig samarbete. Barnen 

diskuterade hela tiden och vi såg att några barn lärde sig genom detta, andra tittade på hur 

barnen formerade sig när de skulle visa eller ställa sig framför eller bakom någon.  
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Vikten av att använda sig av många olika övningar, såg vi i de olika delmomenten. Barn lär 

sig på olika sätt och olika fort och om vi som pedagoger låter denna process gå för fort fram 

får inte barnen tid till egna reflektioner. Rumsuppfattning är något som vi bör arbeta mer 

medvetet med under en längre tid, kanske hela livet. (Solem och Reikerås, 2004).  

   Vi har genom egna erfarenheter i det dagliga arbetet upptäckt barn som har problem med 

kroppsuppfattningen, genom att de snubblar och tappar saker m.m. Vi märkte att genom leken 

och det medvetna arbetet så lärde sig barnen kontrollera sin kropp och sina rörelser bättre. 

Detta kan ha stärkt deras självförtroende, för under tiden som detta arbete pågått så har vi 

märkt en stor skillnad på barnens sätt att röra sig. De vågade anta utmaningar som de förut 

inte gjort, t.ex. vågade flera av barnen att klättra upp lekhusets tak. Det uppstod inte heller så 

många krockar mellan barnen när det lekte fritt. När barnen får arbeta med hela kroppen så 

befäst kunskapen och stannar kvar. Detta ser man t.ex. då man lärt sig att cykla. Det är en 

kunskap som inte försvinner.  

 

6.1.3 Förslag till fortsatt forskning 

 

Resultaten visar på att det är viktigt att vi pedagoger använder oss av ett riktigt matematiskt 

språk för att barnen ska kunna lära sig och förstå och att använda sig utav dem. Detta är vi 

inte helt säkra på att alla pedagoger som arbetar inom förskolan är medvetna om. Därför är det 

viktigt att fortsätta med forskning och studier inom detta område som kan vara en del av 

basen till barnens inlärning av matematik. För vi har lärt oss att det som vi lär med kroppen 

fastnar bättre i knoppen 

   Det skulle vara intressant att göra eller få ta del av en större undersökning omkring 

matematiska lägesbegrepp. Exempelvis få följa barn från att de är 5-6 år och sen upp i skolan. 

Kanske skulle det finnas en kontrollgrupp som det inte arbetades lika medvetet med som för 

den första gruppen. Just för att se hur barnen kan utvecklas inom matematik, men också inom 

läsning och skrivning utifrån ett medvetet arbete med lägesbegrepp då barnens kropps- och 

rumuppfattning blir allt säkrare. 

   Det finns ju många fler lägesbegrepp att titta på t.ex. höger, vänster, ytterst och innerst. Vi 

tror att det är bra för alla som arbetar på förskolan att få reda på hur viktigt det är att vi som 

pedagoger synliggör och arbetar mera medvetet med lägesbegrepp, kropps- och 

rumsuppfattning samt använder ett riktigt matematiskt språk. 

   Många förskolor och pedagogerna arbetar redan nu med detta, men en del gör det nog 

mindre medvetet. Genom synliggörandet kommer vi att gynna fler barn och får på så sätt en 
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bättre kvalitet på förskolan vad det gäller matematiken. Pedagogerna behöver också få 

genomgå fler utbildningar i förskolematematik. Nätverksträffar kan också vara ett bra 

komplement för pedagogerna. Där de ger varandra tips och råd om hur matematiken kan 

synliggöras för barnen. Förhoppningsvis kan även lärare i skolan arbeta mer medvetet och 

praktiskt med kropps- och rumsuppfattning. Vår erfarenhet är att i ämnet idrott görs detta 

arbete men inte i lika stor omfattning i klassrummen. 

 

6.1.4 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten anser vi blev stor eftersom vi samlat in alla resultat på samma vis med barnen 

som deltog (Johansson och Svedner, 2006). De menar att detta ger en noggrannhet vid 

mätningen av undersökningen. Vi förde alla anteckningar på likadana observationsmallar för 

att få med alla lägesbegrepp. Samtliga barn på avdelningen deltog. Vi gjorde även dessa 

undersökningar mest på förmiddagen, då barnen är närvarande och mest aktiva. Vi tror att 

detta gynnade barnens kunskapsutveckling under undersökningens gång. 

   Validiteten anser vi blev stor och ger en sann bild av undersökningen. Eftersom vi tittade på 

de sex olika lägesbegreppen i alla delmomenten och då anteckningar fördes på samtliga barn 

och lägesbegrepp. Våra resultat täcker hela det området vi valt att titta på och undersöka. 

   Genom resultaten av vår undersökning kan vi konstatera att det underlättar för de flesta 

barn, när medvetna pedagoger hjälper dem att erövra kunskap om sig själva och sin kropp. 

Bedömningen är att barnen fått förutsättningar, då de kan utveckla sin matematiska 

begreppsuppfattning genom de olika delmomenten. På detta sätt kan deras självförtroende 

stärkas och de kan utmana sig själva till att våga mer och att lära sig mer. 
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 Bilaga 1 

 

Hej alla föräldrar! 

 
Vi är två barnskötare, Anneli Attergrim och Rose-Marie Jonsson, som 
läser till lärare mot förskolan och förskoleklassen på Växjö 
Universitet och som nu ska göra vårt examensarbete. 
 
Vi ska göra ett arbete om matematik i förskolan. Detta kommer att 
handla om olika matematiska lägesbegrepp t.ex. på, framför, bakom 
under, inuti osv. Vårt syfte med detta är först att se om barnen förstår 
de olika begreppen. Därefter ska vi medvetet arbeta med begreppen i 
deras vardag på förskolan. Samtidigt ska pedagogerna använda de 
rätta matematiska orden för begreppen och se om barnen eventuellt får 
nya kunskaper om dem. Detta kommer vi att göra på ert barns 
avdelning. Vi hoppas att det går bra att vi observerar barnen och 
ställer frågor till dem angående de olika begreppen som vi kan 
använda i vårt arbete. Givetvis kommer barnen att vara anonyma samt 
även förskolan. 
 
 
 
Mvh Anneli Attergrim och Rose-Marie Jonsson 
 
 
 
Jag samtycker till att mitt barn ………………ingår i er undersökning. 
 
Jag vill inte att mitt barn…………………… ingår i er undersökning 
 
Förälders namn………………………………….. 
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Bilaga 2 
 

Observationsmall 
 
 
Datum: Tid: 
 
Pedagoger:______________________________        
 
Namn/ålder  framför  bakom under på inuti bredvid 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kommentarer: 
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Bilaga 3 

 
Frågor till barnen i moment 3 

1.  Vem står framför/bakom dig? 

2.  Vem står bredvid dig? 

3.  Hur många är det i rummet? 

4.  Vilka är inuti rummet? 

5.  Vem är under bordet? 

6.  Vem är på bordet? 
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