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Abstrakt 
______________________________________________________________________ 

 

 

Titel: Matematik i förskolans måltidssituationer 

 

Engelsk titel: Mathematics in preschool meal situations 

Antal sidor: 33 
______________________________________________________________________ 

 

Syftet med studien är att studera förskolans måltider och hur matematik kan 

åskådliggöras i dessa, samt se hur pedagogerna synliggör och talar om matematik i 

måltiderna. För att ta reda på detta har vi tagit hjälp av litteratur, observationer, samtal 

och social media. Observationer har genomförts av en förskolas måltidssituationer 

(frukost, lunch och mellanmål) under två dagar. Efter observationerna genomfördes 

samtal med pedagogerna kring observationernas syfte. Studiens frågeställningar har 

lagts ut på en social media där verksamma pedagoger medverkar för att se hur 

pedagogerna talar om matematik i måltiderna. Observationerna och samtalen visar att 

pedagogerna inte åskådliggör någon medveten matematik medan pedagogerna på den 

sociala median uttrycker medvetet åskådliggörande av matematik i måltiderna.  
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1 Inledning 
Vi har under vår tid på lärarutbildningen fått delta i och diskutera kring och om 

förskolans måltidssituationer. Detta är ett ämne som intresserar oss båda då vi har sett 

och reflekterat över när vi varit i verksamheten att måltider oftast är en situation som 

inte tas tillvara på för att skapa en helhet mellan omsorg och lärande. I läroplanen för 

förskolan kan vi läsa att förskolan ska ge barnen möjlighet till en pedagogik där omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet (Skolverket 2010). I detta påtalas betydelsen av att 

kunna skapa meningsfulla måltidssituationer där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet eftersom måltiderna ses som en del i förskolans omsorgsuppdrag.  

 

Vi har även under vår utbildning tagit del av matematik och på vilket sätt den kan 

uppmärksammas i förskolan. Detta skapade ett intresse hos oss. I läroplanen kan vi läsa 

om matematik och att verksamheten skall jobba mot matematiska mål (Skolverket 

2010). Därför har vi valt att i vår studie studera förskolans olika måltider för att se hur 

matematiken åskådliggöras i dessa.  

 

Genom våra erfarenheter har vi sett att måltiderna inte tas tillvara på för att skapa 

lärande. Vi vill studera och synliggöra hur förskolan kan involvera läroplanens mål för 

att skapa meningsfulla lärandesituationer.  

 

2 Bakgrund 
Maten och måltiden i förskolans verksamhet har alltid varit en viktig del. Redan i mitten 

på 1800-talet då den första barnkrubban, som var dåtidens förskola, startades så fick 

måltiden en central roll. Anledningen var att kunna ge de fattiga barnen mat men också 

att de fick lära sig bordsskick och gott uppförande. Under denna tidsperiod levde många 

familjer fattigt, barnadödligheten var hög, många bostäder var i dåligt skick och 

hygienen dålig. Detta medförde att det var svårt att tillaga mat och den mat som fanns 

tillgänglig var oftast så dålig att de flesta barn blev undernärda och extra mottagliga för 

infektioner, därav den höga barnadödligheten. Barnkrubborna ville förändra denna 

utveckling och det gjordes genom att barnen fick komma dit och tvätta sig rena och äta 

mat. Barnkrubborna var framförallt till för att ge barnen tillsyn och hjälpa till att ge de 

fattiga barnen mat. Det pedagogiska innehållet fanns det inte mycket av (Sepp 2013).  

 

Under tiden som Barnkrubborna fanns så växte även småbarnsskolor och 

kindergarten/barnträdgårdar fram. Barnen som var på småbarnsskola skulle inte bara få 

undervisning i omvårdnad och fostran utan även i läsning, räkning och religion. De 

barnen som var äldre fick hjälpa de yngre. Småbarnsskolans undervisning varierades 

mellan lek och måltider. Barnträdgårdarna hölls vid liv genom avgifter och det innebar 

att det till största del bara fanns medel och överklassfamiljer som kunde ha sina barn 

där. Detta trots att barnträdgårdarna hade som syfte att alla barn oavsett social klass 

skulle få möjlighet att komma och delta. Detta blev en vändpunkt under 1930-talet i 

svensk barnomsorg. Anledningen var att det föddes allt för få barn, något som oroade 

politikerna. Detta samtidigt som barnträdgårdarna fick ta emot kritik för att vara allt för 

lyxinriktade, och både barnkrubborna och barnträdgårdarna hade pedagogiska brister. 

Något som bidrog till att det på 1940-talet utgick från statligt stöd och verksamheterna 

bytte namn. Barnstuga var det nya namnet för Barnkrubbor och Barnträdgårderna fick 

namnet lekskola. Med barnstugeutredningen 1968 så integrerades dessa verksamheter 

till det som idag är vår förskola (Sepp 2013).  
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Synen som man tidigare haft på förskolans uppdrag var mer eller mindre oförändrad 

fram till 1968 års barnstugeutredning. Barnstugeutredningens omfattning och inriktning 

kan ses som en milstolpe för vår svenska förskola och dess pedagogiska historia. 

Barnstugeutredningen var väldigt detaljerad och det fanns tydliga anvisningar om det 

pedagogiska innehållet, dess upplägg och utformning kring aktiviteter för både barn och 

personal. Under rubriken "rutinsituationer" så beskrivs måltiden som en situation där 

syftet är att personalen ska vara delaktiga och vara goda förebilder. Vilket innebar att 

personalen började äta tillsammans med barnen. Detta för att barnen skulle kunna 

observera de vuxna och få ta del av måltidens olika lärande (Sepp 2013). 

Myndigheterna för skolutveckling (2003) menar att Barnstugeutredningens syfte var att 

lägga en grund för den pedagogiska verksamheten i förskolorna. För att skapa en god 

kvalitet i verksamheten krävs det att omsorg och lärande bildar en helhet. Pramling 

Samuelsson och Sheridan (2006) tar också upp barnstugeutredningen syfte att omsorgen 

ska samverka och skapa en helhet med det pedagogiska arbetet.  

 

Sepp (2013) skriver att förskolan idag är en egen skolform vilket innebär att det 

pedagogiska uppdraget har blivit tydligare. Omsorgsuppdraget och det husliga arbetet 

har inte en lika central roll som tidigare. Omsorgssituationerna i förskolan är självklart 

något som är viktigt för de små barnen, men idag är utmaningen för förskolan att 

utveckla sitt pedagogiska uppdrag och arbete. Vilket innebär att så vardagliga 

situationer som att duka och äta tillsammans skapar många olika lärandetillfällen som 

ska synliggöras och där barnen får möjlighet att relatera till sin egen erfarenhet och 

kunskap (Sepp 2013). Johansson och Pramling Samuelsson (2001) poängterar att 

måltiderna i förskolan har stor potential att skapa helhet mellan lärande och omsorg. Vår 

definition av begreppet måltider innefattar både frukost, lunch och mellanmål. 

Måltiderna i förskolan tar upp en stor del av förskoledagen och barnen och pedagogerna 

tillbringar många timmar i veckan tillsammans runt bordet. Barnen kan få flera tillfällen 

att utmanas och erövra nya kunskaper inom den vardagsnära matematiken som sker om 

måltiderna tas tillvara på ett meningsfullt sätt, där lärandet och omsorgen förenas 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2001).   

 

Mötet av matematik redan i förskolan har en avgörande betydelse för barnens 

kommande attityd och inställning till ämnet. I den dagliga verksamheten i förskolan 

möter barnen ständigt matematik. Det är upp till pedagogerna att synliggöra för barnen 

den matematik som de möter (Doverborg & Emanuelsson 2010). Heiberg Solem och 

Reikerås (2004) anser att de flesta kopplar matematik till bland annat räkning, geometri 

och procent. Men de poängterar att det är viktigt att kunna gå utanför dessa olika 

matematiska delar för att kunna synliggöra och belysa matematiken även i vardagen. 

Som pedagog är det viktigt att vara medveten om vad vardagsmatematik kan innebära 

och kunna synliggöra detta för barnen i måltider.  

 

3 Syfte och frågeställning 
Syftet med vår studie är att synliggöra och bidra till kunskap om hur matematik kan 

åskådliggöras i förskolans måltidsituationer.  

 På vilka sätt kan matematik åskådliggöras i måltidssituationer?  

 Hur synliggör och talar pedagoger i förskolan om matematiken i 

måltidssituationer?  
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4 Litteraturgenomgång 

4.1 Vardagsmatematik i förskolan 
Matematiken i förskolan innehåller oftast det som händer och sker i barnens vardag 

vilket kan skapa förutsättningar för ökad förståelse av matematiska begrepp. Barnen i 

förskolan använder regelbundet sin matematiska förståelse för att kunna uttrycka och 

hantera sin omgivning på olika sätt, men även för att kunna lösa problem av varierande 

karaktär. Att barn så tidigt som möjligt får möta matematik på olika sätt och i olika 

sammanhang är viktigt för att skapa breda kunskaper och färdigheter (Björklund 2007 

& Malmer 1990).   

 

Barnen möter ständigt matematik i sin vardag och vårt behov av att kunna förstå och 

hantera matematik på olika sätt är avgörande för att kunna klara av vardagens alla 

situationer. För att få en ökad förståelse för matematiken är det viktigt att barnen får 

möjlighet att möta den i olika situationer och sammanhang. På så sätt kan barnen skapa 

erfarenheter som gör att de kan se matematiken på varierande sätt (Björklund 2007; 

Heiberg Solem & Reikerås 2004). Enligt vår tolkning kan det vara att ett barn leker med 

klossar av rektangulär form och sedan uppmärksammar barnet att mjölkpaketet är av 

samma form. Doverborg och Emanuelsson (2010) och Björklund (2012) menar att barn 

ständigt möter olika former bland annat form av geometriska karaktärer i vår vardag. 

Barnen jämför olika föremål och formen på föremålet är en av dessa egenskaper barnen 

observerar och sorterar efter.  

 

De erfarenheter som barnen skaffar sig kring mötet med matematik ger dem bakgrund 

och förståelse för matematiken de senare kommer att möta. Barnen testar och 

undersöker dagligen vardagssituationer där matematik är en central del på olika sätt. 

Barnen är naturligt engagerade kring mötet med matematik och sitt matematiska 

kunnande. De vill lära sig förstå och hantera den. Deras engagemang för matematiken 

växer i takt med deras ökade förståelse för ämnet. För att stimulera detta så är det viktigt 

att synliggöra matematiken i barnens vardag detta belyser Reis (2011) i sin avhandling. 

Enligt Mårdsjö Olsson (2010) är vardagsnära och vardagsrelaterade aktiviteter ett 

kännetecken för förskolan.  

 

Matematik i förskolan kopplas oftast och vävas samman med vardagssituationer detta 

belyser Johansson (2013). Palmer (2011) anser att matematiska är inget som barnen är 

utan det är något de blir mer eller mindre i olika sammanhang. Barnen möts av en 

oändlig massa matematik under en dag i förskolans verksamhet och det är genom de 

olika mötena som barnen utvecklar sin matematiska förmåga. Det kan till exempel 

handla om måltiderna, barnen lär och erövra nya kunskaper i måltiderna med hjälp av 

deras tidigare erfarenheter.  

 

Doverborg och Emanuelsson (2010) skriver att barn i förskolan ska få möjlighet att 

utveckla sin matematiska förmåga genom möten av matematik i meningsfulla och 

vardagsnära situationer. Måltiden är en av dessa situationer det finns oändlig massa 

matematik som pedagogen kan utmana barnen genom. Både Doverborg och 

Emanuelsson (2010) och Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) lyfter fram 

dukningen i måltiderna som betydelsefull för matematik utvecklingen. Måltiden 

stimulerar begreppet tal och antal. Det kan handla om att räkna hur många som ska 

dukas till. Tal är något vi möter överallt i vår vardag menar Heiberg Solem och Reikerås 

(2004) det kan bland annat handla om tal, räkning och antalsord i flertalet former. 

Doverborg och Emanuelsson (2010) belyser barnets räkneutveckling genom att barnen 
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lär sig räkna då de får använda sig av konkreta föremål och koppla räkneorden till 

föremålen.  

 

Vardagsmatematiken som barn och pedagoger stöter på i förskolans måltider kan också 

handla om mätning, tid, delar av en helhet och rumsuppfattning. Rumsuppfattning 

innebär att ha förståelse för var i rummet jag eller föremålet befinner sig. 

Rumsuppfattningen beskrivs genom begrepp som läge, avstånd och riktning. Pedagogen 

kan stimulera barnets rumsuppfattning genom att samtala med barnet och ställa 

utmanade frågor. Det kan till exempel handla om att pedagogen berättar vart i rummet 

barnet befinner sig i relation till ett specifikt föremål. Vid måltiderna kan det handla om 

att sitta bredvid någon (Doverborg & Emanuelsson 2010). Barnen stöter under sin dag i 

förskolan på mängder av situationer som stimulerar mätning. Mätning kan innebära att 

jämföra ett föremål med ett annat föremål eller mellan enheter. I förskolans måltider kan 

mätningen bland annat handla om att jämföra volym av till exempel mjölk (Heiberg 

Solem & Reikerås 2004; Doverborg & Emanuelsson 2010). 

 

I förskolans verksamhet pratas det mycket om tid så som till exempel igår, imorgon, 

idag och klockan men även begrepp som före, efter, snart och om en stund (Heiberg 

Solem & Reikerås 2004). Under måltiderna i förskolan sker det mycket samtal och 

diskussioner. Barnen berättar ofta om vad det ska göra imorgon o.s.v. Men Heiberg 

Solem och Reikerås (2004) och Doverborg och Emanuelsson (2010) menar att 

tidsbegreppet är svårt för barn att förstå, ofta lever de i nuet. Därför är det viktigt att 

verksamheten stimulerar och skapa förutsättningar för detta tidigt i utvecklingen. Barn 

är medvetna om att tiden följer i en viss ordning men de har oftast ingen förståelse av 

begreppet (Heiberg Solem & Reikerås 2004; Doverborg och Emanuelsson 2010). 

Begreppet delar av en helhet som kan upptäckas vid förskolans måltider innebär att 

kunna förstå att flera delar tillsammans kan bilda en helhet men även att helheten kan 

delas upp i mindre delar/helheter (Björklund 2009). Björklund (2012) menar att om barn 

ska förstå relationen mellan helheter och delar krävs det tidig stimulans. För att barnen 

ska få en djupkunskap krävs det att pedagogen åskådliggör relationen mellan helhet och 

delar på varierande sätt och i olika sammanhang.  

 

4.2 Måltidens betydelse för lärande 
I sin avhandling tar Sepp (2002) upp att genomförandet av en pedagogisk måltid 

innebär att pedagogen är en förebild för barnen. Pedagogen ska vara tillgänglig för att 

kunna hjälpa och uppmuntra barnen till att försöka själv och erövra nya kunskaper och 

färdigheter. Samma författare menar på att många pedagoger som arbetar i 

verksamheten ofta ser den pedagogiska måltiden som tidskrävande och stressande. Alla 

barnen vill komma till tals vilket är svårt att tillgodose. Det finns andra pedagoger som 

ser måltiden som en rutinmässig situation, något som måste göras. De ser inte omsorgen 

som en del i det pedagogiska arbetet och att det kan skapa en helhet. Istället ses 

måltiden som något som stör och avbryter den dagliga verksamheten. Mårdsjö Olsson 

(2010) menar att måltiden i förskolan är den situation som tar mest tid av dagen. Detta 

är inget pedagogerna kan styra över. Utan de bör istället lära sig hantera den och ta 

tillvara på det meningsfulla innehållet som måltiden kan bidra till.   

 

Omsorg har studerats av Johansson och Pramling Samuelsson (2001) och hur det kan bli 

en central del i förskolans pedagogik. De menar att kännetecknet för svenska förskola är 

att pedagogiken ska förena omsorg och lärande. De bästa förutsättningarna för ett gott 

lärande anses ske då omsorg och lärande bildar en helhet. Begreppet omsorg kan 

beskrivas genom vård och att ta hand om. I förskolan kan omsorgsmomenten handla om 
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till exempel mat, vila och blöjbyte (Johansson & Pramling Samuelsson 2001). Mårdsjö 

Olsson (2010) belyser också kopplingen mellan omsorg och lärande i vardagssituationer 

så som måltider. Hon menar att det är viktigt att reflektera över måltidernas betydelse 

och hur vi kan involvera lärandet i dessa momentet. Orlenius och Bigsten (2010) anser 

att måltiden är ett tillfälle i förskolan där både spontant och organiserat lärande kan ske. 

Enligt Doverborg och Emanuelsson (2010) har måltiden stor potential att utmana 

barnens matematiska kunskaper och erfarenheter. 
 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) visar i sin studie utdrag ifrån två olika 

förskolors måltidssituationer. De belyser intresset av måltiderna i förskolan eftersom 

inslaget av både omsorg och lärande är stort. Måltidens huvudsakliga syfte är att vårda 

barnen genom att ge dem mat men potentialen för skapa lärande i måltiden är stor. Det 

matematiska lärandet som sker i måltiderna kan till exempel vara det som Johansson 

och Pramling Samuelsson (2001) belyser att kunna avgöra/uppskatta hur mycket mat 

som får plats på tallriken eller dela upp maten rättvist mellan personerna runt bordet. 

Lärandet vid måltiderna sker på ett naturligt och vardagsnära sätt. Omsorg och lärande 

bildar inte en helhet då begreppet omsorg inte är reflekterat. Pedagogerna måste 

reflektera över vad omsorg innebär och hur det kan tas tillvara på för lärandet och även 

tvärtom, hur lärandet kan tas tillvara på i omsorgssituationer.    

 

4.3 Pedagogers tal om matematik 
Många pedagoger förknippar sin matematikinlärning till tal och det är pedagogernas 

erfarenheter av matematiken som påverkar hur de sedan talar om matematik inför 

barnen i förskolan. Matematik är ett ämne som många har dåliga erfarenheter av, det är 

ett ämne som ofta väcker starka känslor. De erfarenheter pedagogerna bär med sig är 

oftast att de bara ser matematiken som regler och formler eller bara som siffror i 

beräkningar. För dem som ser positivt på matematiken dominerar praktiska handlingar 

så som kreativitet, skapande och utmanande. Pedagogerna måste ge barnen tid till att 

förstå matematikens innehåll och inte bara formel och regler. Matematiken måste ses i 

vardagen och därigenom ge förståelse (Doverborg & Emanuelsson 2010; Malmer 

1990).  

 

Pedagogernas erfarenheter av matematik påverka hur och på vilket sätt den kommer att 

synliggöras i förskolans verksamhet, vilket kan vara avgörande för hur barnen senare 

ser på matematik i sitt livslånga lärande. Om man som pedagog inte har en positiv 

inställning och attityd till matematik kommer det påverka barnen. Pedagogerna i 

förskolans verksamhet måste våga arbeta med matematik och låta barnen vara delaktiga. 

Det är viktigt att de låta barnens tankar styra lärandets innehåll (Doverborg & 

Emanuelsson 2010). Språket är en viktig del i matematik utvecklingen och pedagogerna 

måste samtala med barnen om matematik vilket bidrar till bland annat 

begreppsutveckling. Barnen görs delaktiga genom samtalet och deras tankar och 

förställningar kring matematiken synliggörs. Talet om matematik bidrar också till att 

matematiken synliggörs i den aktuella situationen (Malmer 1990).  

 

Pedagoger har ett starkt inflytande på barnen i förskolans verksamhet detta gäller både 

inställning till och val av matematisktinnehåll. En pedagog med positiv inställning till 

matematik och som är kunnig inom ämnet är av stor betydelse. Detta är avgörande för 

hur de utmanar barnen och synliggöra matematikens grundläggande begrepp i vardagen. 

Pedagogen ska utmana och inspirera barnen för att stimulera deras kunskaper och 

färdigheter inom matematiken (Doverborg & Emanuelsson 2010). Pedagogen måste 
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kunna ta tillvara på alla oväntade och spontana händelser som sker i vardagen för att 

möjliggöra lärande för barnen (Mårdsjö Olsson 2010). 

 

Det är av stor betydelse att pedagogen reflektera över sin praktik och hur det påverkar 

gestaltningen av matematiken i måltiderna. Pedagogen måste vara medveten om 

matematiken och synliggöra den för barnen. De måste hjälpa barnen att se, uppfatta och 

förstå matematiken. Pedagogernas synliggörande av matematiken är avgörande för 

barnens matematiska kunskapsutveckling (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999; 

Persson & Wiklund 2008). Doverborg och Emanuelsson (2010) anser att ju mer 

medvetenhet och kunskap pedagogen har om matematik desto lättare är det för 

pedagogen att utmana, synliggöra och möjliggöra för barnen att upptäcka och förstå 

matematik. En viktig faktor i barnens matematikutveckling är att barnen och pedagogen 

fokuserar på samma fenomen. Det är viktigt att pedagogen synliggör och benämner det 

barnen fokuserar på för att en utveckling ska ske.  

 

Färdighetskunskap och tystkunskap är två begrepp som båda är knutna till reflektion. 

Vilket innebär att pedagogen måste kunna reflektera och föra ett resonemang kring det 

vi gör eller har gjort. När vi gör det är kunskapen inte längre en "tyst kunskap". Men 

den tysta kunskapen förekommer ständigt och innebär att pedagogen har svårt att sätta 

ord på den medvetna kunskapen. Pedagogen har oftast mer kunskap än den kan 

redogöra för. Det är ofta svårt att beskriva det som ses, görs och är. Den största delen av 

pedagogens upplevelser och sätt att vara på är sällan något man beskriver i ord. Men det 

är ändå något som kontinuerligt visar sig i olika vardagssituationer och som gestaltas på 

olika sätt. Människans tänkande och görande i teori och praktik kan också kopplas till 

den tysta kunskapen. Att kunskapen är tyst för stunden behöver inte betyda att den är 

omöjlig att formulera under ett senare tillfälle. Den tysta kunskapen kan även vara 

nedtystad, vilket innebär att det är kunskap som trycks ner och som ingen vill pratas om. 

Dock kan denna kunskap med god pedagogik lyftas fram och vakna till liv med hjälp av 

handling och ord, och på så sätt bli användbar i praktiken (Gustavsson 2002). 

 

5 Teorianknytning  

5.1 Vygotskijs teorier om lärande och den proximalautvecklingszonen 
I vår studie analyserar och diskuterar vi resultatet utifrån Vygotskijs teorier om barns 

lärande samt lyfta hans tankar kring den proximala utvecklingszonen. Denna teori har vi 

valt för måltiderna i förskolan ger förutsättningar för interaktion och samspel mellan 

deltagarna och hur det kan påverka lärandet. Strandberg (2006) och Williams (2006) 

skriver att grundpelaren i Vygotskijs teori är samspel. Samspelet är den viktigaste 

drivkraften i barnets utveckling, men är inte en metod utan samspelet är lärande. Forsell 

(2005) och Kroksmark (2009) lyfter Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen som utgörs av en interaktion mellan barn och vuxna. Vygotskijs ser 

på barnet som en människa som alltid är på väg att lära sig nya kunskaper och 

färdigheter. Den vuxne finns som stöd och hjälp för att barnen ska komma ett steg 

längre i sin utveckling. Genom att barnen har utvecklat vissa kunskaper och färdigheter 

så är den heller inte långt ifrån att behärska andra färdigheter. Här krävs det då en 

interaktion med en annan person som stimulerar och hjälper barnet i deras tankar att 

komma ett steg längre i utvecklingen.  

 

Lundgren, Säljö och Liberg (2010) uppmärksammar också Vygotskijs teori om den 

proximala utvecklingszonen. De menar på att barnet är beroende av stöd från någon mer 

erfaren för att kunna erövra nya kunskaper och färdigheter. Kroksmark (2009) beskriver 
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den proximala utvecklingszonen som den närmaste utvecklingszonen. Till att börja med 

utvecklar barnet nya färdigheter med hjälp av någon mer erfaren. Nästa steg blir att 

barnet kan hantera färdigheten utan stöd och hjälp för att på sista nivån automatisera 

färdigheten.  

 

Genom samspel med andra i vardagsnära aktiviteter stöter barnen på många olika 

vardagliga begrepp. Vardagen ger möjlighet att se och möta begrepp i olika situationer. 

För att begreppen ska bli förståliga måste de benämnas och användas i sammanhanget. 

Vygotskijs menar att interaktionen med den yttre världen är en avgörande faktor för 

utvecklingen (Bråten 1996 & Strandberg 2006). ”Det är i människans yttre aktiviteter 

som hon skapar sig ett råmaterial för inre processer. Utan detta råmaterial sker det inget 

inuti huvudet”(Strandberg 2006:10). Bråten (1996) belyser också att den yttre påverkan 

och den sociala interaktionen har betydelse för begreppstänkandet.  

 

6 Metod 
Syftet med vår studie var att undersöka en förskolas måltidssituationer och hur 

matematik åskådliggörs i dessa. Vi ville även studera hur pedagogerna synliggör och 

talar om matematik i måltiderna. Undersökningen genomfördes hjälp av observationer 

av en förskolas måltider samt att vi la ut vår frågeställning i ett forum för verksamma 

pedagoger på ett socialt media.  

 

Vi har valt att skriva en kvalitativ studie då vi ser till områdets karaktär och egenskaper. 

Det finns två typer av studier kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa studien granskar 

ämnets karaktär och egenskaper medan den kvantitativa studien ser till mängden 

(Widerberg 2002). Vår kvalitativa studie bygger på observationer av måltider i 

förskolan och frågeställningen på den sociala median. Widerberg (2002) anser att 

observationer handlar om att studera, tolka och registrera olika situationer och 

händelser. Dimenäs (2007) menar att observatörens roll är att beskriva det som sker och 

observationen är ett sätt att koppla samman teori och praktik.  

 

Vi valde att bekanta oss med barn och personal en stund innan första observations 

tillfället. Detta för att både vi, barn och personal skulle känna oss trygga. Under 

observationerna la barnen inget fokus på oss utan de visste vilka vi var och varför vi var 

där. Vi tror att deltagandet i barngruppen innan observationerna hade en avgörande 

faktor.  

 

Vi tog beslutet att inte berätta för pedagogerna i förväg vilket innehåll vi skulle 

observera. De visste enbart att vi skulle observera måltiderna och att fokus skulle ligga 

på pedagogernas agerande. Om vi i förväg berättat vad vi skulle titta på så kunde det 

påverkat pedagogernas agerande under måltiderna. Widerberg (2002) belyser vikten av 

att inte berätta studiens syfte i förväg. Hon menar att deltagarna i observationerna blir 

påverkade av studiens syfte och genomför verksamheten utifrån det som observatören 

vill se.  

 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som kan ses som ett mått på en studies 

trovärdighet. Björklund och Paulsson (2003) och Widerberg (2002) menar att 

reliabiliteten i en studie innebär graden av tillförlitligheten i granskningen. Det handlar 

om i vilken utsträckning det hade gått att få fram samma resultat om studien hade gjorts 

igen och av en annan forskare. Validiteten innebär att avgöra i vilken utsträckning 

studien verkligen mäter det som ska mätas.   
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6.1 Fenomenografisk metodansats  
Vi har valt att använda oss av Pramling Samuelssons fenomenografiska ansats. Denna 

metod handlar om att se mångfalden av sätt att tänka och erfara saker. När barnen 

erfarar ny kunskap så sker det både socialt, känslomässigt och tankemässigt. Kunskap 

sker i interaktion med andra och den är beroende av det sociala sammanhanget. Därför 

kan kunskapen ses som kontextberoende. Barnen utvecklar ständigt kunskaper i olika 

situationer, detta för att förstå och hantera sin värld. Fenomenografin handlar om att 

synliggöra vad detta handla om och se mångfalden i den (Williams 2006; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003).  

 

Det är pedagogens uppgift att se och synliggöra mångfalden av sätt att erfara och tänka. 

Barnens egna tankar ska vara ett centralt innehåll i den dagliga verksamheten. 

Pedagogen ska se variationen som finns i barngruppen och ge förutsättningar för varje 

barn att möta nya sätt att tänka och erövra kunskap (Williams 2006; Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson 2003). Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 

(2003) skriver om pedagogens förhållningssätt och menar att pedagogen måste vara 

tillåtande och visa intresse för barnens olika sätt att tänka. Det är viktigt att låta barnen 

tänka fritt och reflektera över det. Barnen ska känna att deras tankar har betydelse och 

att pedagogen visar tillit till dem. Det är inte svaret som är det viktiga utan det är sättet 

att tänka som ska ligga i fokus.   

 

Fenomenografin bygger på en kvalitativ forskningsansats. Det centrala i detta är att 

upptäcka människors olika uppfattningar av sin omvärld och finna en systematik i 

variationen av sätt att erfara och förstå sin omvärld. Resultatet av denna metod blir att 

finna mångfalden och variationen av sätt att förstå och tänka i en grupp (Dimenäs 

2007). Vi kommer i vår studie se till mångfalden av åskådliggörandet av matematik i 

förskolans måltider.  

 

6.2 Datainsamling 
Vi har samlat in empiri genom att observera en förskolas måltidsituationer under två 

dagar (frukost, lunch och mellanmål). Vi har under våra observationer använt något som 

Dimenäs (2007) kallar för ett strukturerat löpande protokoll. Vi hade i förväg bestämt 

vad vi ska observera och när vi såg det skrev vi ner korta beskrivande kommentarer 

(Bilaga B). Efter observationerna samtalade vi med pedagogerna om studiens syfte. 

Widerberg (2002) menar att av etiska skäl är det bar att genomföra ett samtal efter 

observationerna. Detta för att ge pedagogerna en chans att kommentera och diskutera 

det vi sett. Empiri har även samlats in genom en social media där vi lagt ut vår 

frågeställning till verksamma pedagoger.   

  

Vi har genomfört observationerna tillsammans, detta för att vi märkt att vi lägger fokus 

och ser olika saker i situationerna. Dimenäs (2007) menar att seendet i observationerna 

påverkas av observatörens intressen och känslor. Därför valde vi att observera 

tillsammans då vårt intresse och känslor påverkar vad vi ser i situationen. Vi valde att 

observera måltiderna utifrån vilket innebär att vi inte suttit med vid bordet utan en bit 

ifrån. Björklund och Paulsson (2003) belyser två olika typer av deltagande i 

observationer. Antingen kan observatören delta i observationen vilket kallas deltagande 

observation eller så kan den observera situationen utifrån.  
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6.3 Urval 
För att få syn på Vygotskijs proximala utvecklingszon valde vi en förskola med barn i 

åldrarna 1-5 år för att se pedagogernas integration med barnen i olika åldrar.  

 

Vi valde även att lägga ut vår frågeställning på internet i en social media för verksamma 

pedagoger. Till att börja med delade vi med oss av vårt ämne för att finna inspiration 

och tankar men vi har nu i efterhand valt att ta med och lyfta in de svar och tankar vi 

fick ifrån de verksamma pedagogerna.   

 

6.4 Etiska principer 
Vi har informerat om de forskningsetiska principerna (CODEX) vilket innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentielltkravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att vi har informerat om studiens syfte och att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som under undersökningen. Samtyckeskravet har vi 

tillgodosett genom att vi har delat ut en samtyckesblankett till vår valda förskola både 

pedagoger och vårdnadshavre fick ta del av denna blankett och ge sitt samtycke innan 

observationerna genomfördes (Bilaga A). Pedagogerna på förskolan fick inte ta del av 

vad observationernas syfte innan observationerna utan de visste enbart att vi skulle 

observera måltiderna. Detta innebär att pedagogerna till fullo inte har kunnat ge sitt 

samtycke. Detta etiska övervägande tog vi då vi anser att pedagogerna hade kunnat 

praktisera måltiderna på ett annorlunda sätt med fokus på vårt syfte. Vi informerade 

pedagogerna om detta beslut och pedagogerna samtyckte till vårt ställningstagande. Vi 

har även informerat om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i vår 

samtyckesblankett vilket innebär att både barn, personal och förskolan är anonym. Samt 

att studien enbart ska användas i forskningssyfte.  

 

Vi har inte begärt samtycke ifrån deltagarna på det sociala mediet. Vi anser att sociala 

medier är någon som personer frivilligt deltar i och det är offentligt, därför tycker vi oss 

inte behöva begära samtyck. Deltagandet behandlas konfidentiellt då vi inte med 

säkerhet kan veta vem personen är och vilken förskola de representerar. Vi har 

informerat om studiens syfte. Vi har också valt av etiska skäl att inte skriva ut vilket 

social media vi har använt oss av i vår studie.  

 

Vi har valt att inte informera pedagogerna på förskolan vi observerade kring studiens 

syfte innan observationerna. Däremot var pedagogerna på den sociala median medvetna 

om detta och kunde därför utgå ifrån vårt syfte då de deltog. Dock kan resultatet ses 

som orättvisst och nervärderande gentemot pedagogerna på förskolan vi observerade. 

De hade inte samma möjlighet som pedagogerna på den sociala median att reflektera 

över matematiken i måltiden. Vi har tagit detta etiska ställningstagande för att få en så 

verklig blid som möjligt av förskolans måltider. Syftet med studien är inte att jämföra 

och värdera de olika resultaten utan istället visa på mångfalden och variationen av 

åskådliggörandet av matematik i förskolans måltidssituationer.   

 

6.5 Bearbetning av material 
Vi tillbringade två heldagar på förskolan. Efter varje måltid satte vi oss ner och 

diskuterade vad vi hade sett och skrivit ner i våra observationer. Dimenäs (2007) menar 

att reflektionen efter varje observationstillfälle är viktig. Detta för att synliggöra och 

reflektera över vad som har hänt och vad det är man ha sett. Detta blir sedan ett bidrag 

till kommande observationer. Han menar även att observationer kräver analysering, 

tolkning och koppling till aktuell forskning.  
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Efter sista observationstillfället berättade vi för pedagogerna vad vårt syfte med 

observationerna var. Vi diskuterade sedan vårt resultat och jämförde med deras tankar 

om hur matematiken åskådliggörs vid måltiderna.  

 

Efter våra två dagar på förskolan sammanställde vi alla observationer för att få en 

helhetsbild av det i sett och varit med om. Vårt resultat kopplade vi sedan till teori, 

litteratur och tidigare forskning, detta för att se ett samband mellan teori och praktik.  

 

Svaren vi fick utifrån vår frågeställning på den sociala median har vi sammanställt och 

reflekterat över. Vi har valt de svaren som vi anser är relevanta utifrån vår studie och 

kopplat detta till teorin och litteratur.  

 

Resultatet kommer att redovisas utifrån matematiska begrepp vi stött på under vår 

studie. 

 

7 Resultat 
För att få svar på vårt syfte, att studera hur matematik åskådliggörs i måltiderna och hur 

pedagogerna talar om matematik i måltiderna, valde vi att observera en förskolas olika 

måltidssituationer (frukost, lunch och mellanmål). Vi publicerade också vårt syfte på en 

social media för verksamma pedagoger. När vi presenterar vårt resultat gör vi det med 

beaktan att våra respondenter vid observationerna inte kände till att huvudsyftet handlar 

om matematik till skillnad från de 14 personer som gav respons via den sociala median. 

Syftet med detta arbete är att visa på olika sätt att förhålla sig till matematik i 

måltidssituationerna och inte att värdera eller jämföra observationerna med den 

information som personalen delar med sig via den social median. Det skulle inte ge en 

rättvis bild eftersom partnerna i studien deltar med olika förutsättningar då den ena 

gruppen är införstådda med syftet medan den andra parten bara vet halva syftet. 

Resultatet presenteras utifrån olika matematiska begrepp som vi genom litteraturen 

blivit uppmärksamma på men framförallt utifrån det som framkom i observationerna. 

De begrepp som framträder vid observationerna är talbegrepp, rumsuppfattning, 

mätning, tid, form samt delar av en helhet. Vi skriver också om hur pedagogerna talar 

matematik både medvetet och omedvetet samt hur personalen på den sociala median 

uttrycker sina tankar om matematik i måltiderna. 

 

7.1 Talbegrepp 
Under våra observationer har vi sett att det ständigt kommer upp talbegrepp i olika 

former. Både pedagoger och barn talar om tal.  

 

Vid några tillfällen har vi observerat att barnen sitter runt bordet och räknar hur många 

de är. Vid ett av tillfället räknade ett barn att det var sex barn och två pedagoger. 

Pedagogen uppmärksammar barnets utlåtande och frågar hur många det blir 

tillsammans. Barnet tar hjälp av sina fingrar och lägger ihop sex fingrar och två till och 

kommer därigenom fram till svaret. Talbegrepp har även setts då barnen tar mat. Många 

barn uttrycker exempelvis hur många potatisar de har på sin tallrik. På den sociala 

median uttrycker flera pedagoger att de använder sig av räkning. De ger exempel att 

barnen får räkna hur mycket mat det tagit till exempel hur många köttbullar även att de 

kan räkna hur många som dricker mjölk. Vid en måltid räknade barnet tillsammans upp 

till 30. De yngre barnen räknade tjugotio efter 29, detta uppmärksammade de äldre 

barnen och lärde dem att efter 29 kommer 30. 
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Även frukten räknades, och delades lika mellan kompisarna. Barnen fick i uppgift av 

pedagogen att räkna clementinklyftorna och dela lika. Vid ett tillfälle observerade vi två 

barn då de skulle räkna och dela en clementin. Det ena barnet börjar med att dela 

clementinen i två delar och ge en till sig själv och en till sin kompis. Pedagogen 

utmanade dem genom att fråga om de har lika många nu. Både barnen plockar isär sina 

klyftor och räknar dem. Det ena barnet säger att hon har sex och kompisen säger att hon 

har fyra klyftor. Stämmer det då frågar pedagogen? Båda barnen är överrens om att det 

inte är lika. Hur ska ni göra då utmanar pedagogen? Det ena barnet ger sin kompis en 

klyfta och säger att nu stämmer det.  

 

Vid ett mellanmålstillfälle serverades det prickigkorv. Det var tre korvar kvar på 

tallriken och ett barn ville ha mer. Pedagogen uppmanar barnet att fråga sina kompisar 

hur många det är som vill ha mer. Barnet ber sina kompisar räcka upp handen om de vill 

ha mer korv. Det är två kompisar som räcker upp handen. Pedagogen frågar barnet om 

korvarna räcker då. Barnet räknar korvarna och inser att det räcker till en var. 

 

Eftersom det var advent och jul då observationerna genomfördes kom många talbegrepp 

fram genom detta. De pratade om vilken siffra det är på adventsluckan och hur många 

ljus vi tänder under advent. Ett barn sjunger om ljusen i advent, att vi först tänder ett 

sedan två och fram till fyra stycken. För varje ljus hon sjunger så tar hon upp ett finger. 

Pedagogen snappar upp detta och förklara för barnet att under advent tänder vi fyra ljus 

och varje ljus motsvara en vecka. Vi såg en situation vid maten när pedagogen pratar 

om siffrorna på adventsluckan:  

 
Pedagog: Vilken lucka ska vi öppna idag?  

Barnen: Funderar och kommer inte med något svar. 

Pedagog: Igår öppnade vi den första luckan som var nummer två och 

idag öppnar vi trean.  

Barn 1: Igår kom det bokstäver i luckan och sen siffror. Vi fick ta lika 

många kulor som siffran visade.  

Barn 2: Fick man siffran ett så fick man ta en kula.  

 

På förskolan vi observerade borstade barnen tänderna vid bordet. De hade varje vecka 

två hjälpredor. Deras uppgift var att räkna barnen för att sedan tillsammans med 

pedagogen klicka ut en tandkrämsklick för varje barn. Här observerade vi att de olika 

pedagogerna agerade olika. Vi såg en pedagog som uppmanade barnen att räkna medan 

en annan räknande utan barnens hjälp. Vi observerade två olika barn vid detta moment 

som använda olika strategier då de räknade. Det ena barnet räknade barnet och använde 

sin fingrar medan det andra barnet räknade samtidigt som det gick runt och tog på sin 

kompis.  

 

7.2 Rumsuppfattning 
På förskolan vi observerade fick barnen vid måltiderna en tilldelad plats. De hade olika 

platser varje dag och vid varje måltid. De la märke till att de minsta oftast hade samma 

plats. På varje tallrik lades en lapp med barnens namn på. Barnen får lokalisera sig i 

rummet och hitta sin plats. Vid detta moment finns pedagogerna med som stöd. Utifrån 

barnens ålder, förutsättningar och den dagliga situationen så stöttade och utmanande 

pedagogen olika mycket. En pedagog utmanade barnet genom att säga att hen ska sitta 

mittemot ett visst barn. Medan en annan pedagog visade barnet lappen och gav enbart 

direktiv vart hen skulle sitta.  
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Vid dessa tillfällen kom även lägesord på tal. Vid ett tillfälle hittar inte ett barn sin plats. 

Pedagogen utmanade barnet genom att säga vilka två kompisar hen skulle sitta 

mittemellan. Barnet funderade länge. Pedagogen frågade då barnet om den visste vad 

mittemellan var. Barnen som barnet ska sitta mittemellan visar då sina kompisar vad 

pedagogen menade och berättade vad mittemellan innebär. 

 

Lägeord lyftes även fram då pedagogerna frågade barnen vad de vill ha i sin tallrik/glas 

samt vad de vill ha på sin smörgås. Barnen använder också lägeord genom att prata om 

vilka som sitter bredvid eller mittemot. Detta belyser också de verksamma pedagogerna 

ifrån den sociala median. 

 

Vid måltiderna fanns alltid två hjälpredor. Deras uppgift vid måltiden var att samla in 

alla barns namnlappar. De går runt borden och lägger lapparna i en burk. Vid en måltid 

observerade vi att hjälpredan som samlat in namnlapparna inte visste var den skulle 

ställa burken. Pedagogen säger då till hjälpredan att ställa burken på vagnen. Vi 

observerade också ett tillfälle under namnlappsinsamlingen att en pedagog sa till ett 

barn att titta bakom sig för att uppmärksamma att hjälpredan står där och samlar in 

lapparna.  

 

När barnen har ätit färdigt så uppmanas de att ställa porslin på matvagnen och lägga 

besticken i hinken.  

 

7.3 Mätning 
Vid en av våra observationer jämförde två barn hur mycket de hade i sina glas. Barnen 

ställde sina glas bredvid varandra och diskuterade vem som hade mest respektive minst. 

Situationen var inget pedagogerna uppmärksammade.  

 

Mätning uppkom även då ett barn jämförde storleken på sin mat. Barnet berättade för 

pedagogen att den hade en stor och en liten köttbit. Pedagogen besvarade detta utlåtande 

genom ett ”jaha” och fortsatte sedan äta. Barnen och pedagogerna mätte också 

mjölkpaketets tyngd. De jämförde när paketet var fullt respektive tomt. En pedagog sa 

till ett barn som skulle hälla upp mjölk ur ett fullt mjölkpaket att hon behövde hjälpa 

barnet att hålla eftersom mjölkpaketet var tungt. Vid ett mellanmål avslutade de genom 

att barnen fick antingen en ostrulle eller prickigkorvrulle. Ett barn räknade då hur 

många barn som åt ost- respektive prickigkorvrulle och jämförde vilket som var mest.  

 

Ett barn studerade mjölkpaketet vid en måltid. Det är många bilder på paketet och hon 

undrar vad det står. Pedagogen läste högt för barnet. Det står en fråga om vad som väger 

mest. Ett kilo bomull eller ett kilo bly. Pedagogen frågade barnet om de vet vilket som 

väger mest. Barnet funderar men har inget svar. Pedagogen säger att de efter maten kan 

se om det finns någon bomull på förskolan så kan de testa sig fram.   

 

7.4 Tid 
Vid varje måltid samtalades det om tidsbegreppet på olika sätt. Begrepp som imorgon, 

idag, morgon, kväll, vänta och igår kom tydligt fram genom att barnen och pedagogerna 

samtalade om olika händelser. Tid lyftes också fram vid tandborstning då hjälpredan 

fick välja ett timglas som skulle visa hur länge de skulle borsta tänderna. Det barn som 

var hjälpreda vid detta tillfälle väljer tillsammans med en pedagog ett timglas som 

passar. De har olika timglas på förskolan och varje timglas motsvara olika lång tid. 

Barnet väljer ett timglas som tar en minut och barnet kommer tillsammans med 
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pedagogen fram till att de måste vända timglaset två gånger så blir det två minuter 

sammanlagt.  

 

När en pedagog dukade till mellanmålet vid vårt ena observationstillfälle frågade hon 

om barnen visste vilket datum det var idag. Hon ställde det som en öppen fråga inför 

hela barngruppen. Ett barn svarade att det var den 14 december. Barnets svar var fel så 

pedagogen frågade barnen om de visste vilken siffra det var på adventsluckan de hade 

öppnat under dagen. Tre svarade ett av barnen. Bra sa pedagogen då är det den tredje 

idag. Jag undrade eftersom det står ett datum på mjölkpaketet och jag undrade om det 

var gammalt. Det stod en trea så då kan vi dricka den idag.  

 

7.5 Form 
Vid ett lunchtillfälle observerade vi att en pedagog berättade för sina barn runt hennes 

bord att hon bakade dagen innan. Hon berättade att hon gjorde runda kakor och visar 

samtidigt med handen hur en rund ring ser ut. Formbegreppet har vi även sett då en 

pedagog uppmanar barnen att skicka runt maten i en rund ring samtidigt som hon visar.  

 

7.6 Delar av en helhet 
Vid ett frukosttillfälle serverades det ägg. Ett barn sa att hen ville ha mer 

ägg. Pedagogen uttrycker då att den bara har fått en halva så hen kan få en 

till. Även ett annat barn som är yngre än det första vill ha mer ägg. 

Pedagogen frågar barnet om den vill ha mer genom att räcka fram en halva 

ägg. Barnet nickar. Pedagogen sa då att den kan få en halva till eftersom 

den bara fått en halva innan. Vid frukosten serverades också smörgåsar. 

En pedagog tar alla smörgåsar och delar på mitten. Hon säger till barnen 

att det räcker till fler då.  

 

Även frukttillfället där barnen fick dela clementinen mellan sig är också exempel på 

delar av en helhet. Vid ena frukttillfället äter även pedagogerna frukt. En av 

pedagogerna tar en frukt till och ett barn frågade den andra pedagogen varför hon inte 

tar mer frukt. Den första pedagogen förklara för barnen att hon tar mer frukt för att hon 

bara fått en fjärdedel medan den andra pedagogen har fått en halv. Detta var något 

pedagogen bara sa utan att visualisera det.  

 

7.7 Pedagogernas tal om matematik i måltiderna 

Hur pedagogerna talar om matematik i måltiderna är ett dubbelbottnat begrepp. Detta 

uttryck har vi valt då vi anser att det skall tolkas både hur pedagogerna talar det vill säga 

pratar om matematik i måltidernas genomförande men även hur det talar om matematik 

i måltiderna utanför genomförandet.  

 

Utifrån våra observationer har vi sett att pedagogerna talar matematik i måltiderna men 

att de inte är medvetna om den matematik som åskådliggörs. Utifrån samtal med 

pedagogerna efter observationerna kom vi fram till att medvetenheten av matematiken 

inte är så stor i måltiderna. När vi berättade för pedagogerna vad syftet var med våra 

observationer så blev de alla förvånade. De kände att de hade gjort oss besvikna och inte 

gett oss något material. De såg själva inte den matematik som fanns i måltiderna som vi 

har observerat. Vi synliggjorde matematiken för dem och diskuterade situationerna 

utifrån matematik. De uttryckte att de inte tänkt på all matematik som kan åskådliggöras 

och talas om i måltiderna. Pedagogerna berättade även att ifall vi hade berättat i förväg 

vad vårt syfte med observationen var så hade de genomfört måltiden på ett annat sätt.  
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7.8 Talet om Matematik på den sociala median 
Utifrån frågeställningen på den sociala median kan vi konstatera att svaren uttrycker 

medvetenhet om matematik i förskolans måltider. Pedagogerna talar om hur de på olika 

sätt åskådliggör och talar om matematik i måltiderna. De uttrycker att måltiderna är 

naturligt fulla av matematik och pedagogen måste vara tillgänglig och tillåtande. Det är 

bara fantasin och engagemanget som sätter stopp i dessa situationer. 

 

På den sociala median har vi fått ta del av verksamma pedagogers tal om talbegreppet. 

De berättar att vid dukning kan barnen vara delaktiga och bland annat räkna hur många 

tallrikar som behövs samt räkna barnen, hur många ska äta eller vilka som inte är här. 

En pedagog berättade även att de på deras förskola använder en ramsa innan maten som 

innehåller olika tal och siffror.  

 

Utifrån en verksam pedagog på den sociala median framkom talbegreppet på deras 

förskola genom att de räknar frukten. Pedagogen berättade att de gav barnen i uppgift 

att rita hur många fruktbitar de ville ha samtidigt som de visar upp vad de har ritat och 

berättar hur många de vill ha. Pedagogen visade exempel på en sådan situation:  

  

De yngsta "kladdade" på pappret, visade och sa glatt en siffra, och 

exempelvis "jag vill ha två!". Sedan utvecklas detta och några gjorde 

cirklar eller streck för att illustrera hur många bitar de ville ha. Detta blir 

intressant då man kan följa barnens matematiska medvetenhet. I början 

kanske barnet ritar två cirklar men säger fem fruktbitar, och ju mer 

medvetna de blir räknar de cirklarna och säger så många cirklar de ritat 

(viktigt här är förstås att man som pedagog inte lägger så stor vikt vid om 

de har gjort "rätt" antal cirklar/streck som de säger, utan såklart räkna 

tillsammans och uppmuntra nyfikenheten) 

 

Lägeord som en del av rumsuppfattning lyftes fram på nätet genom att personalen 

samtalar om vad barnen vill ha i sina glas/sin tallrik och vad de vill ha som pålägg på 

smörgåsen. Det samtalas också om vem som sitter nära, bredvid, mittemot eller snett 

emot enligt de verksamma pedagogerna ifrån den sociala median. 

 

Begreppet tid berörs inte på den sociala median. När det gäller mätning föreslås att det 

kan uppmärksammas med hjälp av legobitar. Varje legobit motsvarar en person och då 

kan de jämföra hur många som dricker vatten respektive mjölk i ett diagram. En 

pedagog berättar att de på deras förskola använder genomskinliga kannor till mjölk och 

vatten. På varje kanna har de ritat streck för varje deciliter. Barnen och pedagogerna kan 

här mäta hur mycket som exempelvis går åt vid varje måltid eller till varje glas.  

Personalen på den sociala median menar att former kan synliggöras genom att prata om 

olika former som finns på bordet till exempel att tallriken är en cirkel. En pedagog har 

berättat att de uppmanar barnen att dela sin frukt i olika former.  

 

8 Analys 
Vårt resultat analyseras utifrån våra frågeställningar med kopplingar till Vygotskijs 

teorier samt framhäva mångfalden och variationen av åskådliggörandet av matematik i 

måltiderna utifrån Pramling Samuelssons fenomenografiska metodansats. Vi kommer 

att utgå ifrån de matematiska begrepp vi lyft fram i resultatet.  
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8.1 På vilka sätt kan matematik åskådliggöras i måltidssituationer 
Vi har sett att matematiken i förskolans måltider kan åskådliggöras på olika sätt. Den 

fenomenografiska metoden handlar om att se till mångfalden och variationen av sätt att 

åskådliggöra fenomenet (Williams 2006; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2003). Vi kommer här att beskriva och analysera variationen av sätt att åskådliggöra 

matematik. Både mångfalden av matematiska begrepp men även variationen av hur de 

olika matematiska begreppen kan åskådliggöras. Vi kommer även att synliggöra 

interaktionen mellan pedagogerna och barnen samt interaktionen mellan barnen för att 

synliggöra dess betydelse för lärande. I Vygotskijs teori om lärande menar han att 

barnet är beroende av en mer erfaren person att interagera med för att erövra nya 

kunskaper och färdigheter (Kroksmark 2009 & Strandberg 2006).  

 

8.1.1 Talbegrepp 

Under våra observationer och utifrån svaren vi fick på den sociala median har vi 

kommit fram till att talbegreppet kan åskådliggöras på olika sätt i förskolans måltider. 

Enligt Heiberg Solem och Reikerås (2004) innebär talbegreppet tal, räkning och 

antalsord. Vi har under vår empiriinsamling sett att dukningen är ett moment där 

talbegreppet kan synliggöras. På den sociala median belystes vikten av att barnen ska 

vara delaktiga i dukningen där bland annat räkning kan stimuleras. Barnen kan räkna 

hur många barn som ska dukas till. Doverborg och Emanuelsson (2010) och Doverborg 

och Pramling Samuelsson (1999) belyser hur viktig dukningen är för barnens 

matematiska utveckling.  

 

Under våra observationer såg vi att talbegreppet åskådliggjordes genom att barnen räkna 

hur många det var runt bordet. Här är samma typ av matematik som vid dukningen men 

åskådliggörs på ett annat sätt. Här handlade det om att räkna hur många barn det var 

runt bordet medan dukningen handlade om att räkna hur många barn som ska dukas till 

utan att barnen sitter runt bordet. Detta kan vi koppla till Palmer (2011) som menar att 

barnen utvecklar sin matematiska förmåga då de får möta matematiken på olika sätt. 

När barnen räknade hur många de var runt bordet under våra observationer lyftes även 

antalsord fram. Barnet som räknade uttryckte att der var sex barn och två vuxna. 

Pedagogen utmanade barnet genom att fråga vad det blev sammanlagt. Barnet svarade 

att det blev åtta genom att använda sina fingrar. Fingrarna blev ett konkret hjälpmedel 

för barnet då och Doverborg och Emanuelsson (2010) menar att barnen lär sig räkna då 

de får använda sig av konkreta föremål.  Svaret barnet kom fram till är då ett antalsord 

som symboliserar antalet personer runt bordet. Detta kopplar vi till Vygotskijs teori om 

lärande. Kroksmark (2009) menar att teorin handlar om interaktion och samspelets 

avgörande faktor för barnets lärande. Den yttre faktorn ska finnas som stöd och hjälp för 

att stimulera barnet ett steg längre i sin utveckling. I denna situation utmanade 

pedagogen barnet till att räkna och sammanlägga två tal till en summa.  

 

Åskådliggörandet av räkning och Vygotskijs proximala utvecklingszon har vi under vår 

studie sett ske på olika sätt. Lundberg, Säljö och Liberg (2010) skriver att den 

proximala utvecklingszonen innebär att barnet är beroende av en mer erfaren person för 

att erövra nya kunskaper. Vi har i vår studie kunnat se att barnens matematiska lärande 

har skett i interaktion mellan barn och barn samt mellan barn och vuxen. Ett exempel på 

interaktion mellan barn och barn där vi kan se både åskådliggörandet av räkning samt 

Vygotskijs proximala utvecklingszon var när barnet runt ett bord räknade från 0-30. De 

yngre barnen räknade tjugotio efter 29 men de äldre barnen lärde då de yngre att efter 

29 kommer 30. Exempel på interaktion mellan barn och vuxen skedde vid 

tandborstningen då pedagogerna uppmanade hjälpredorna till att räkna sina kompisar. 
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Vid det tillfälle då pedagogen räknade barnen utan hjälpredans hjälp såg vi den inte. De 

två barn som var hjälpreda använde olika strategier då de räknade barnen. Detta kan vi 

tolka som att barnen har kommit olika långt i sin utveckling och matematiska färdighet. 

Kroksmark (2009) menar på att den proximala utvecklingszonen innebär den närmaste 

utvecklingszonen. Den närmaste utvecklingszonen för hjälpredorna kan vi då tolka som 

att de är olika hos de båda barnen. Pedagogen måste då stötta, utmana och interagera 

med dessa barn på olika sätt.  

 

Både utifrån våra observationer och utifrån svaren på den sociala median har vi sett att 

frukten är ett moment där både räkning och antalsord kan åskådliggöras. Under ett 

observationstillfälle fick två barn i uppgift att dela en clementin lika emellan sig. De 

delade frukten i två delar och tog en varsin. Pedagogen utmanade barnen genom att 

fråga om det stämde. Barnen började då räkna sina klyftor och kom fram till att antalet 

inte stämde. Pedagogen utmanade barnen då igen genom att fråga hur dem då ska gå 

tillväga. Att pedagogen utmanar såg vi också då ett barn ville ha mer prickigkorv vid 

mellanmål. Det fanns bara tre korvar kvar och pedagogen uppmanar barnet till att fråga 

sina kompisar hur många det är som vill ha mer. De barn som vill ha mer korv räcker 

upp handen och pedagogen frågar då om korvarna räcker. Barnet räknar sina kompisar 

och sig själv och inser att det räcker till en var.  Strandberg (2006) och Bråten (1996) 

menar att den yttre omgivningen har en avgörande faktor för utveckling.  

 

Den proximala utvecklingszonen kan vi också koppla till ett svar vi fick ifrån den 

sociala median. En pedagog berättade om sin fruktstund med barnen och berättade att 

barnen fick rita hur många frukter de ville ha samtidigt som de benämner 

antalsbegreppet. Pedagogen berättade att fokus inte ska ligga på resultatet utan snarare 

processen. Pedagogen ska finnas som stöd och hjälp för att väcka lust och nyfikenhet. 

Vi tolkar detta som att pedagogen är den mer erfarna personen som finns som stöd för 

barnen för att öka deras matematiska medvetenhet. Kroksmark (2009) anser att 

pedagogen ska finnas som stöd och hjälp och det är genom interaktionen med 

omgivningen tankarna utvecklas och utvecklar kunskapen kring matematiken.  

 

Heiberg Solem och Reikerås (2004) lyfter fram talbegreppet och menar på att det även 

innefattar tal. Vi har under vår empiriinsamling sett och fått berättat att tal kan 

åskådliggöras i måltiderna. I svaren på den sociala median fick vi ta del av en verksam 

pedagog som berättade att de på deras förskola använder tal och siffror i ramsan de 

säger innan maten. Under observationerna såg vi tal och siffror åskådliggöras då barnen 

och pedagogerna pratade om advent och vilken lucka som skulle öppnas i 

adventskalendern. Björklund (2007) och Heiberg Solem och Reikerås (2004) skriver att 

barnen får en ökad förståelse för matematiken då de får möta den i olika situationer och 

sammanhang. Genom de olika mötena skapar sig barnen erfarenheter som gör att de kan 

se matematiken på olika sätt. Vi kan tolka det som att barnen vi observerade har mött 

matematiken på olika sätt och i olika sammanhang då de pratar om adventskalendern. 

Eftersom barnen och pedagogerna pratade om talen på luckorna i adventskalendern så 

har de troligtvis en adventskalender antingen hemma eller på förskolan. Den kopplingen 

vi kan göra då är att barnen har stött på begreppet tal både i måltiden och i en annan 

situation vilket gynnar den matematiska utvecklingen.  

 

8.1.2 Rumsuppfattning 

Den rumsuppfattning vi sett utifrån resultatet är lägesord och att barnen får lokalisera 

sig i rummet. Doverborg och Emanuelsson (2010) beskriver begreppet rumsuppfattning. 

Det innebär att ha förståelse för var jag eller föremålet befinner sig i rummet i 
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förhållande till något. Då barnen på vår observationsförskola skulle sätta sig på sina 

platser fick de leta efter sin namnlapp som låg på tallriken. Barnen letade efter sin plats 

genom att lokalisera sig i rummet. Den rumsuppfattning som åskådliggjordes här var att 

barnen lokaliserade sig i rummet för at hitta sin plats. Pedagogen kunde också finnas 

som stöd och hjälp för barnen att lokalisera sig till rätt plats. Doverborg och 

Emanuelsson (2010) menar att pedagogen kan vara ett stöd för barnen genom att ställa 

frågor om vart i rummet barnet befinner sig i förhållandet till något.  

 

Vi såg vid ett tillfälle att ett barn hade svårt att hitta sin plats. Pedagogen utmanade 

barnet genom att säga vilka två kompisar den skulle sitta emellan. Barnet visste inte vad 

begreppet emellan innebär och fick då hjälp av en äldre kompis. Här kan vi se den 

proximala utvecklingszonen. Forsell (2005) och Kroksmark (2009) menar att 

interaktionen i den proximala utvecklingszonen är avgörande för barnets utveckling. 

Det är genom stimulans ifrån andra som barnet utvecklar sina kunskaper och 

färdigheter. I detta fall var det barnets äldre kompis som utmanade barnet att komma ett 

steg längre i sin tanke. Men vi kan också tolka det som att pedagogen stimulerade 

barnet i dennes proximala utveckling då hon berättade vart den skulle sitta genom att 

benämna emellan vilka två kompisar. Vi har också sett exempel där den proximala 

utvecklingszonen inte stimulerats, det var vid tillfällen där pedagogerna enbart gav 

direktiv vart barnen skulle sitta.  

 

Det flesta barnen hade olika platser varje dag och vid varje måltid. De minsta barnen 

satt oftast vid samma plats. Vi tolkar det som att barnen som oftast satt på samma plats 

hade automatiserat lokaliseringen vart som skulle sitta. Enligt Kroksmark (2009) så kan 

den proximala utvecklingszonen beskrivas i tre olika nivåer. Vår tolkning är att de barn 

som sitter på samma plats har kommit till den sista och tredje nivån där en 

automatisering har skett. Dessa barn blir inte stimulerade och utmanade på samma sätt 

som de barn som varje dag får lokalisera sig i rummet.  

 

Lägesorden är också en del av rumsuppfattningen som Doverborg och Emanuelsson 

(2010) lyfter fram. Vi ser lägesord åskådliggöras vid flera tillfällen. Den situation vi 

lyfte fram nyss om barnet som hade svårt att hitta sin plats kan också ses utifrån 

begreppet lägesord. Då pedagogen berättar för barnet att den ska sitta emellan så lyfter 

hon fram lägesordet emellan. Vi kan även se lägesord åskådliggöras då pedagogerna 

frågar barnen vad de vill ha i sin tallrik samt vad de vill ha på sin smörgås. Samtalen 

runt borden handlade också om lägesord. Barnen pratade om vilka de satt bredvid och 

mittemot. Lägesorden åskådliggjordes också då barnen dukade av borden och 

pedagogerna uppmanade dem till att ställa tallriken på vagnen och lägga besticken i 

hinken. 

 

Ett annat exempel där vi anser oss kunna se åskådliggörandet av lägesord samt den 

proximala utvecklingszonen är då hjälpredan samlar in namnlapparna, och pedagogen 

uppmanar ett barn att titta bakom sig för att uppmärksamma att hjälpredan står bakom 

och samlar in lapparna. Bråten (1996) menar att barnen genom samspel med andra 

stöter på och erövrar nya begrepp i vardagen. Interaktionen är en grundpelare i 

Vygotskijs teori.  

 

Vi såg att många lägesord benämndes under våra observationer men det var inget 

pedagogerna var medvetna om vilket framkom under samtal med dem. Utifrån den 

sociala median framkommer det att lägesord kan åskådliggöras medvetet i måltiderna. 

Utifrån den proximala utvecklingszonen så hade pedagogerna på ett mer tydligt sätt 
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kunnat utmana barnen i lägesorden så att de hade kunnat komma ett steg längre i sina 

tankar och utveckling. 

 
8.1.3 Mätning 

Den mätning vi har sett i resultatet handlar mycket om att jämföra mängder. Doverborg 

och Emanuelsson (2010) menar på att mätning innebär att jämföra föremål med ett 

annat eller mellan enheter. Vi har sett mätningen åskådliggöras på en rad olika sätt. En 

pedagog berättar på den sociala median att mätning kan göras med hjälp av staplar och 

diagram. Pedagogen ger exempel på är att mäta vilka som dricker mjölk respektive 

vatten och göra diagram av detta. En annan verksam pedagog berättar om mätning i 

måltiderna. Pedagogen berättar att de på deras förskola har markerat deciliter på vatten 

och mjölkannorna och med hjälp av detta åskådliggöra mätning.  

 

Utifrån resultatet på våra observationer kan vi både se pedagogerna och barnen 

åskådliggöra mätning i måltiderna. Den mätning vi såg pedagogerna åskådliggöra var 

att en pedagog pratade om att ett mjölkpaket var fullt men även då ett barn läser på 

mjölkpaketet om vilket som väger mest bomull eller bly. Dessa två situationer kan vi 

koppla samman med den proximala utvecklingszonen. Pedagogerna utmanar barnens 

tankar och leder dem vidare i kunskapsutvecklingen (Kroksmark 2009).  

 

Barnen åskådliggjorde mätning genom att de jämförde sina glas och vem som hade 

mest. Även om pedagogen satt nära barnen så var detta inget pedagogen 

uppmärksammade eller tog tillvara på. Likadant gäller det när barnen räknade och mätte 

vilket som var mest. Barnen som åt ostrulle eller de som åt prickigkorvrulle. Vi såg 

också barnen mäta storleken på maten men inget pedagogerna tog tillvara på. Detta vi 

har sett samstämmer inte med det som Malmer (1990) uttrycker. Hon menar att 

pedagogerna måste tala och synliggöra de matematiska begrepp som uttrycks i den 

aktuella situationen. Mårdsjö Olsson (2010) anser att pedagogen måste kunna ta tillvara 

på oväntade och spontana händelser i vardagen för att främja lärandet. Pedagogerna i 

dessa situationer uppmärksammar inte och tar inte tillvara på dessa betydelsefulla 

situationer för matematiskt lärande.  

 
8.1.4 Tid 

Under flera samtal och diskussioner vid måltiderna åskådliggjordes olika tidsbegrepp så 

som igår, imorgon, ikväll. Vi kan koppla dessa begrepp till den fenomenografiska 

metoden. Williams (2006) och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

belyser den fenomenografiska metoden och den innebär att se variationen av sätt att 

kunna erfara fenomen. De samtal och diskussioner vi har sett där tidsbegreppen 

åskådliggjorts kan vi koppla samman med fenomenografin. Vi tolkar det som att dessa 

situationer stimulerar barnen till att ta till sig tidsbegreppet på ett flertal olika sätt i 

samtal och diskussioner. Enligt Heiberg Solem och Reikerås (2004) och Doverborg och 

Emanuelsson (2010) är tidsbegreppet svårt för barnen att förstå och därför måste 

förskolan stimulera barnen i detta.  

 

Vid tandborstningen åskådliggörs tidsbegreppet genom att pedagogen använder sig av 

timglas. Hjälpredan fick välja vilket timglas de ska använda under tandborstningen och 

barnet kommer tillsammans med pedagogen överrens om att de ska vända på timglaset 

två gånger så blir det två minuter sammanlagt. Här kan vi se den proximala 

utvecklingszonen. Pedagogen finns som stöd och hjälp för att ge barnen förutsättningar 

till att erövra nya kunskaper och färdigheter kring tidsbegreppet (Forsell 2005 & 

Kroksmark 2009).  
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Den proximala utvecklingszonen och Vygotskijs teorier om lärande kan vi också se då 

en pedagog åskådliggör tidsbegreppet genom mjölkpaketet. Strandberg (2006) menar att 

interaktionen med den yttre omvärlden har en avgörande faktor för utvecklingen. De 

yttre aktiviteterna skapar inre processer hos barnen. Då pedagogen frågar barnen om 

vilket datum det är och förklarar att det står ett datum på mjölkpaketet så utmanar hon 

och skapar inre processer hos barnen med hjälp av hennes interaktion med dem. Om 

pedagogen istället hade valt att inte involvera barnen i hennes diskussion så hade det 

inte bidragit till att skapa förutsättningar för nya tankar och erfarenheter.  

 
8.1.5 Form 

Formbegreppet är inget vi har sett mycket av under vår empiriinsamling. Vi tror inte att 

de vi sett under våra observationer kring formbegreppet är något som är medvetet. 

Under våra observationer såg vi formbegreppet åskådliggöras genom att pedagogerna 

visar med sin hand vad en rund ring är. Detta kopplar vi till Vygotskijs tankar om barns 

lärande. Bråten (1996) menar att barnen i samspel med andra i vardagsnärasituationer 

stöter på många olika begrepp. För att begreppen ska bli förståliga måste de benämnas 

och användas i sammanhanget. I denna situation ser vi detta tydligt. Pedagogerna 

benämner och visar begreppet rund ring i det aktuella sammanhanget. Pedagogen hade 

kunnat utveckla situationen genom att synliggöra begreppet cirkel.  

 

De verksamma pedagogerna på den sociala median lyfter formbegreppets 

åskådliggörande i måltiderna. En pedagog berättade att vid måltiderna kan pedagogerna 

tillsammans med barnen prata om de olika formerna som finns på bordet. I denna 

situation är det då lätt att bemöta barnet den proximala utvecklingszonen (Kroksmark 

2009). Pedagogen kan bemöta och utmana varje barn så att de kommer längre i sin 

utveckling. En annan verksampedagog berättade att de uppmuntrade barnen på 

förskolan att dela sin frukt i olika geometriska former. Palmer (2011) menar att 

matematisk blir barnen ju mer erfarenhet de erövrar, det är inget de föds med. Genom 

olika möten med matematik utvecklar barnen sin matematiska förmåga. Barnen erövrar 

nya kunskaper kring matematik med hjälp av deras tidigare erfarenheter. Detta kopplar 

vi till fruktdelningen. Vi tolkar det som att barnen erövrar kunskaper kring 

formbegreppet genom fruktdelningen. De tar hjälp av sina tidigare erfarenheter de har.  

 
8.1.6 Delar av en helhet 

Begreppet delar av en helhet har vi sett åskådliggöras på tre olika sätt. Det första 

åskådliggörandet var under ett frukosttillfälle då det serverades ägg. Det var två barn 

som ville ha mer ägg och pedagogen uttrycker att de kan få mer eftersom de bara fått en 

halva. Ett annat åskådliggörande var när en pedagog delade smörgåsarna och uttrycker 

att de räcker till fler då. Pedagogen synliggör och benämner inte för barnen begreppet 

hel och halv i dessa två exempel. Persson och Wiklund (2008) samt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (1999) menar att pedagogens synliggörande av matematiken är 

avgörande för barnens matematiska utveckling. Pedagogen måste hjälpa barnen att se, 

synliggöra och förstå matematiken. I denna situation hade pedagogen kunna bemöta 

barnen och synliggöra begrepp som hel och halv. Vygotskijs proximala utvecklingszon 

hade också kunnat bemötas. Enligt Kroksmark (2009) innebär den proximala 

utvecklingszonen barnens närmast utvecklingszon. Pedagogen hade kunnat bemöta 

barnens närmaste utvecklingszon genom att synliggöra och hjälpa barnen att förstå 

begrepp som hel och halv.  
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Det tredje och sista åskådliggörandet vi har sett utifrån vårt resultat är genom 

fruktdelning. Då barnen får i uppgift att dela en clementin emellan sig kan begrepp som 

delar och helhet stimuleras. Men i denna situation utmanade pedagogen enbart barnen 

till att dela utan att benämna begrepp som delar av en helhet. Pedagogen frågade enbart 

barnen om de hade lika antal. Och vid ett frukttillfälle började ena pedagogen att prata 

om en fjärde del och en halv. Detta var inget hon pratade vidare om eller lyfte upp för 

diskussion. Även i dessa situationer hade den proximala utvecklingszonen lyfts fram. 

Precis som vi nämnt innan så hade pedagogen kunnat utmana barnens tankar och 

kunskaper genom att lyft fram och diskuterat vidare om begreppen fjärdedel och halv.  

 

I dessa olika situationer där delar av en helhet kan åskådliggöras hade pedagogerna på 

ett djupare sätt kunnat interagera med barnen och därmed fått en större 

kunskapsutveckling.  Med detta menar vi att vi ser en interaktion mellan vuxna och barn 

i situationerna men den hade kunnat utvecklas och stimuleras genom att pedagogerna 

hade varit med tydliga med vad en hel respektive en halv innebär. Pedagogerna 

benämner enbart delar av en helhet utan att konkret visa vad det innebär. Hade 

pedagogerna utnyttjat interaktionen med barnen så hade de troligtvis kunnat skapa en 

djupare kunskaps utveckling hos barnen. Strandberg (2006) och Bråten (1996) lyfter 

just fram detta att interaktionen har en avgörande faktor för utvecklingen.  Interaktionen 

med den yttre omvärlden skapar inre processer hos barnen.   

 

8.2 Hur synliggör och talar pedagoger i förskolan om matematik i 
måltidssituationer 
Vi har sett att pedagogerna på vår observationsförskola inte är medvetna om den 

matematik som åskådliggörs i måltiderna. De talar om matematik i måltiderna men inte 

på ett medvetet sätt och barnen åskådliggör matematik utan att pedagogerna 

uppmärksammar och synliggör den matematik barnen uttrycker. Utifrån samtalen vi 

genomförde med pedagogerna efter våra observationer framkom det att pedagogerna 

inte är medvetna om den matematik som åskådliggörs. De uttryckte att de inte har tänkt 

på all matematik som måltiden kan bidra till. Doverborg och Emanuelsson (2010) 

belyser hur viktigt det är att pedagogerna i förskolan har kunskaper och är medveten om 

den matematik som finns i förskolan. Det skapar förutsättningar för pedagogerna att 

kunna utmana, synliggöra och möjliggöra matematiken för barnen. Vi tolkar att 

pedagogernas omedvetenhet kring matematik kan påverkas av deras kunskaper om 

ämnet, vilket då speglas i deras tal och åskådliggörande av matematiken i måltiderna. 

Pedagogerna som läste vårt syfte via den sociala median gav exempel på hur 

matematiken kan åskådliggöras vilket vi tolkar som att de är medvetna om vad 

matematik i måltiderna innebär och hur den kan synliggöras.  

 

Gustavsson (2002) belyser pedagogernas reflektion i deras arbete i förskolan. 

Pedagogerna måste göra sin tysta kunskap synlig och detta görs genom att reflektera 

och föra ett resonemang kring det som sker i förskolan. Gustavsson menar att 

pedagogernas agerande och sätt att vara i vardagssituationerna sällan synliggör och sätts 

ord på. Gustavssons resonemang kan vi koppla till pedagogerna vi har stött på under vår 

empiriinsamling. Vi tolkar att pedagogerna på vår observationsförskola inte har satt ord 

på sin tysta kunskap. Utifrån samtalen med dem kan vi tolka att de inte har reflekterat 

över deras agerande i måltiderna och heller inte satt ord på det de gör. Pedagogerna på 

den sociala median tror vi har reflekterat över sin praktik och sitt agerande i måltiderna. 

Deras uttalande tyder på reflekterad kunskap vilket innebär att de har satt ord på sin 

kunskap. Doverborg och Emanuelsson (1999) belyser också pedagogernas reflektion. 
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Reflektionen är viktig för att synliggöra sin praktik och hur den påverkar talet och 

åskådliggörandet av matematiken i måltiderna.  

 

Pedagogernas erfarenheter av matematik är avgörande för hur det kommer synliggöras i 

måltiderna. Pedagogernas inställning och attityd till matematiken kommer prägla 

barnens kommande inställning till ämnet (Doverborg & Emanuelsson 2010). Persson 

och Wiklund (2010) Doverborg och Emanuelsson (2010) menar att det är viktigt att 

barnen och pedagogerna fokuserar på samma fenomen i måltiderna. Detta har en 

avgörande faktor i barnens matematikutveckling. Det är viktigt att pedagogerna 

benämner och synliggör det barnen fokuserar på och visar intresse för. Detta kan vi 

koppla till vårt resultat. Vi har sett att pedagogerna vid ett flertal tillfällen inte synliggör 

och sätter ord på den matematik barnen åskådliggör. Detta gäller även vid en del 

tillfällen då pedagogerna åskådliggör matematik i måltiderna. Pedagogerna synliggör 

och talar inte om den matematik som de åskådliggör.   

 

På sociala median uttrycker en pedagog att måltiderna i förskolan är fulla av matematik 

och pedagogen måste vara tillgänglig och tillåtande. Det är bara fantasin och 

engagemanget hos pedagogerna som sätter gränser. Sepp (2002) anser att pedagogernas 

uppgift i måltiden är att vara en förebild för barnen. Pedagogerna ska vara tillgängliga 

och tillåtande så att barnen kan erövra nya matematiska kunskaper och färdigheter. I 

observationerna tolkar vi det som att pedagogerna inte är medvetna matematiska 

förebilder för barnen i måltiderna medan pedagogerna på den sociala median uttrycker 

en medveten matematisk förebild i måltiderna. Det kan förklaras med att de hade olika 

information eftersom pedagogerna vid observationerna inte visste att det var matematik 

som var i fokus. 

 

9 Diskussion  

9.1 Resultatdiskussion  
Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka måltiderna i förskolan och hur 

matematik kan åskådliggöras i dessa. Samt se hur pedagogerna synliggör och talar om 

matematik i måltiderna. Detta gäller både hur pedagogerna talar matematik med barnen 

då de genomför måltiderna men även hur det pratar om matematik i måltider då de får 

tid till reflektion. Vi kommer i diskussionen att besvara våra frågeställningar vi har haft 

under arbetets gång samt lyfta andra tankar som har väckts och hur de påverka 

måltiderna i förskolan. Vårt syfte är inte att konstruera en metodbok för hur matematik 

kan åskådliggöras i måltiderna, utan istället visa på medvetenheten och omedvetenheten 

kring åskådliggörandet av matematik i förskolans måltidssituationer.  

 

Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att matematik kan åskådliggöras i 

måltiderna både omedvetet och medvetet. Observationerna visar den omedvetna 

matematiken i måltiderna medan den sociala median visar på medveten matematik i 

måltiderna. Intressant hade varit att genomföra observationer på förskolan om vi hade 

berättat att det var matematiken vi observerade i måltiderna. Pedagogerna uttryckte att 

de hade genomfört måltiden på ett annat sätt om de i förväg hade vetat syftet med 

observationerna. Pedagogerna på den sociala median utgick ifrån våra frågeställningar 

och fick på så sätt chans att reflektera över hur de talar och åskådliggör matematik i 

måltiderna. Vi kan dock inte säkerställa att dessa pedagoger implementerar all den 

matematik de uttrycker på den sociala median då de genomför sina måltider på 

förskolan. Även om pedagogerna på den sociala median och pedagogerna på förskolan 

vi observerade inte implementerar matematik i måltiderna så ser vi att vi har väckt och 
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skapat tankar hos dessa. Eftersom pedagogerna på förskolan vi observerade uttryckte att 

de inte tänkt på all matematik som kan åskådliggöras och den matematik de faktiskt 

åskådliggör i måltiderna, så ser vi att vi har inspirerat dem och gett dem en bild av vad 

matematik i måltiderna kan vara.  

 

Tankarna vi har väckt hos pedagogerna ser vi som en god start i arbetet med att 

åskådliggöra och tala om matematik i måltiderna. Utan reflektionen över och om 

matematik i måltiderna så kan pedagogerna heller inte implementera det i måltiderna. 

Vi har sett att de åskådliggör matematik utan att vara medveten om det men det krävs en 

medvetenhet för att kunna synliggöra och utmana barnens matematikinlärning. Sepp 

(2002) belyser i sin avhandling pedagogers förhållningssätt till måltiderna i förskolan. 

Hon menar på att många pedagoger ser måltiden som tidskrävande, stressande och 

något som avbryter den dagliga verksamheten. Mårdsjö Olsson (2010) anser att 

pedagogerna i förskolan måste släppa dessa tankar och istället lära sig hantera 

måltiderna som ett tillfälle för spontant och organiserat lärande. Utifrån resultatet på 

förskolan vi observerade kan vi se tendenser till detta. Vi tror att pedagogerna måste 

släppa tankarna om att måltiderna är något som tar mycket tid. De måste istället 

reflektera över måltidernas meningsfulla lärande. Det krävs reflektion i förskolan om 

hur omsorg och lärande kan bilda en helhet. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2001) belyser vikten av reflektion av begreppen omsorg och lärande. De menar att 

omsorg och lärande inte bildar en helhet då det inte är reflekterat. På den sociala median 

kan vi tolka det som att pedagogerna har reflekterat över dessa begrepp men det är inget 

vi kan garantera trots deras utlåtande.  

 

Den matematik som finns i förskolan kopplas oftast samman med vardagssituationer 

(Johansson 2013). För att barnen ska lära sig förstå och hantera matematik krävs det att 

de får möte matematiken i olika situationer och sammanhang. Vardagssituationerna 

stimulerar barnen till att utveckla sin matematiska förmåga menar både Reis (2011) och 

Doverborg och Emanuelsson (2010). Doverborg och Emanuelsson (2010) menar att 

måltiderna i förskolan består av en oändlig massa matematik som pedagogerna kan 

utmana barnen i. På förskolan vi observerade deltog det barn i åldrarna 1-5år. 

Utmaningen i denna förskola såg vi var att möta och tillgodose varje barns behov och 

förutsättningar. Vid borden var det blandade åldrar vilket gjorde det svårt för pedagogen 

att tillgodose varje barns uttryck och spontanitet. Mårdsjö Olsson (2010) menar att det 

är pedagogens uppgift att i måltiderna ta tillvara på och fånga de spontana och oväntade 

händelserna för att synliggöra det matematiska lärandet och innehållet. Alla barn är 

unika och bär med sig olika förutsättningar vilket gör det svårt att bemöta varje unikt 

barn på deras nivå. Hade placeringen av barn gjorts mer utifrån barnens ålder så hade 

det nog varit lättare att bemöta alla barn även om det inte är precis på samma nivå. Två 

femåringar är mer lika varandra i utvecklingen än vad en femåring och en ettåring är. Vi 

kan också se detta utifrån Vygotskijs proximala utvecklingszon. Lundgren, Säljö och 

Liberg (2010) beskriver Vygotskijs teori och menar att teorin bygger på interaktion med 

omgivningen. Barnet är beroende av en mer erfaren person för att erövra nya kunskaper 

och färdigheter. Utifrån denna teori kan vi se den åldersblandade placeringen vid borden 

som ett främjande för barnens utveckling. Barnen lär då av varandra och blir utmanade 

av de mer erfarna personerna vid bordet. Med detta menar vi att barnen runt bordet kan 

utmana varandra genom sina olika erfarenheter och förutsättningar. Barnen är i olika 

åldrar och har olika bakgrunder och bär därigenom med sig olika erfarenheter som de 

kan dela med och lära sina kompisar runt bordet.  
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Det är pedagogens uppgift att synliggöra och uppmärksamma den matematik som 

åskådliggörs och kan åskådliggöras i måltiderna detta menar precis som vi nämnt innan 

Mårdsjö Olsson (2010). Under måltiderna i förskolan händer det många oväntade 

händelser som pedagogerna inte kan styra över. Det kan till exempel vara att telefonen 

ringer, toalettbesök med mera. Det kan bli svårt för pedagogen att fånga det spontana 

och utnyttja lärandet i måltiderna då det sker mycket oväntade händelser runt omkring. 

Detta såg vi exempel på under en av våra observationer. Telefonen ringde ett flertal 

gånger och detta bidrog till att barngruppen blev lidande. Pedagogen som barnen hade 

vid sitt bord försvann flertalet gånger under måltiden och barngruppen blev sedan svårt 

att fånga. Johansson och Pramling Samuelsson (2001) belyser vikten av att förena 

omsorg och lärande. De menar på att det bästa förutsättningarna för lärande är då 

omsorg och lärande bildar en helhet. Utifrån det som författarna uttrycker kan vi 

konstatera att måltiden har stor betydelse för barnens lärande och utveckling. Det är 

viktigt att som pedagog reflekterar över måltiden och vad det är som påverkar 

genomförandet. Så som toalettbesök och liknande går att förebygga genom att alla barn 

går på toaletten innan de sätter sig till bords. Att telefonen ringer under måltiderna är 

inget man kan styra över men det går att förebygga åtminstone genom att informera 

vårdnadshavarna om att undvika att ringa under måltiderna. Enligt Doverborg och 

Emanuelsson (2010) och Johansson och Pramling Samuelsson (2001) så har måltiderna 

i förskolan stor potential att utmana barnens matematiska utveckling. Utifrån detta kan 

vi se hur viktigt det är att ta tillvara på måltiderna för barnens matematiska lärande. 

Pedagogerna i förskolan har en viktig uppgift att reflektera över måltidernas betydelse 

för lärandet av matematik. Reflektionen ska bidra till att skapa meningsfulla måltider 

och ett medvetet åskådliggörande. Pedagogerna måste skapa förutsättningar så att de 

oförutsägbara händelserna tar så lite tid som möjligt av måltiderna.  

 
Som vi nämnde tidigare i vår diskussion så är det pedagogens uppgift att bemöta och 

utmana varje unikt barn utifrån deras förutsättningar. Williams (2006) och Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver den fenomenografiska metoden 

som innebär att kunna se till variationen och mångfalden av sett att se och erfara 

omvärlden. De menar även på att det är pedagogens uppgift att se till barngruppens 

variation samt ge barnen förutsättningar att möta olika sätt att tänka och erfara. Vi har 

utifrån vårt resultat sett att både pedagogerna på förskolan vi observerade och 

pedagogerna på den sociala median använder en mångfald och en variation av sätt att 

åskådliggöra matematik i måltiderna. Men vi kan inte urskilja om pedagogerna på den 

sociala median har fångat barnens variation av sätt att tänka och förstå sin omvärld. 

Utifrån våra observationer ser vi att barnen har visat på en variation av sätt att tänka, 

förstå och erfara men det är inget pedagogerna har fångat och synliggjort för barnen. 

Bråten (1996) och Strandberg (2006) förklarar Vygotskijs tankar om utveckling och 

lärande och de menar på att interaktionen är viktig för utveckling. Den yttre världen 

skapar inre processer som bidrar till kunskaper och utveckling. Vi har i vårt resultat sett 

pedagogerna interagera med barnen. Vi tolkar det som att interaktionen kan skapa 

förutsättningar för pedagogerna att syliggöra mångfalden och variationen av sätt att 

förstå och erövra nya kunskaper och färdigheter. Genom att syliggöra mångfalden och 

variationen av sätt att bemöta ny kunskap så kan detta också bidra till att kunna bemöta 

varje unikt barn och utifrån deras förutsättningar att erövra nya kunskaper och 

färdigheter.  

 

Frågan vi kan ställa oss är hur mycket kunskap och vilka erfarenheter pedagogerna har 

kring matematik i förskolan. Doverborg och Emanuelsson (2010) förklarar att det är 

pedagogernas erfarenheter till matematik som påverkar hur de kommer åskådliggöra 
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matematiken i måltiderna. Om pedagogen har en positiv inställning till matematik så 

påverkar detta även barnens kommande attityder och inställning. Pedagogerna i 

förskolan måste våga arbeta med matematik i måltiderna och låta barnen vara delaktiga. 

Det är barnens tankar och intentioner som ska styra innehållet i det matematiska 

lärandet. Malmer (1990) menar att pedagogerna måste tala med barnen om matematik. 

Det är talet om matematik som bidrar till den matematiska kunskapsutvecklingen. Det 

vi kan tolka utifrån detta är att pedagogernas kunskaper och erfarenheter kring 

matematik i måltiderna kan ha påverkat resultatet. Pedagogerna på den sociala median 

vågar och använder talet om matematik i måltiderna medan pedagogerna på förskolan vi 

observerade inte utnyttjar talet i måltiderna.  

 

Vi tror att resultatet hade blivit annorlunda om pedagogerna vi har observerat hade varit 

mer medvetna om hur de kan tala och åskådliggöra matematik i måltiderna. Hade 

pedagogerna synliggjort och satt ord på sin tysta kunskap som Gustavsson (2002) menar 

så hade måltiderna kunnat bli mer matematiskt medvetna. Utifrån samtalen vi 

genomförde med pedagogerna efter observationerna så synliggjorde de och satte ord på 

sin kunskap och sitt agerande i måltiderna. Vi såg tydligt att medvetenheten kring 

matematik i måltiderna blev större efter vårt samtal och vi hoppas att detta bidrar till 

kunskapsutveckling både hos dem men också hos andra verksamma pedagoger i 

förskolans verksamhet som är involverade i förskolans måltider.  

 

Det vi har sett utifrån vår studie är att matematik kan åskådliggöras på många olika sätt. 

Det kan både innefatta att matematiken i måltiderna kan innehålla olika matematiska 

begrepp men även att begreppen kan åskådliggöras på varierande sätt. Pedagogerna talar 

om matematik både omedvetet och medvetet. Pedagogerna som vi sett genomföra 

måltider talar inte medvetet om matematik i måltidsituationen medan pedagogerna 

utifrån den sociala median talar om matematiken i måltiderna på ett medvetet sätt. Det 

vi har sett under vår studie samstämmer inte med varandra. Observationerna visar inte 

den medvetenhet som pedagogerna på den sociala median gör. Vi tror att det är lätt att 

uttrycka och säga hur måltiderna ska åskådliggöras så att matematiken synliggörs men 

det är svårare att genomföra det i praktiken. Men vi kan konstatera att tankarna 

pedagogerna har kring måltiderna är oerhört viktiga och en god förutsättning för att 

kunna åskådliggöra matematik i måltiderna.  

 

 

9.2 Metoddiskussion  

I vår studie valde vi att använda oss av observationer samt att dela med oss av vår 

frågeställning på en social media. Vi anser att vårt metodval passar vår studie då vi ville 

studera en förskolas måltider för att sedan tolka det vi sett utifrån matematik. Widerberg 

(2002) menar att observationer handlar om att studera, tolka och registrera olika 

situationer och händelser. Istället för att enbart genomföra studien med observationer på 

förskolan så hade vi kunnat genomföra den med hjälp av intervjuer samt 

videoinspelning. Vi tror att resultatet hade blivit annorlunda då. Vid intervjuer hade vi 

kunnat få en djupare förståelse av pedagogernas åskådliggörande samt deras tal om 

matematik. Björklund och Paulsson (2003) beskriver att intervjuer ger en djupare 

förståelse samt att frågor och svar blir direkt anpassade till syftet. Vi hade då även 

kunnat jämföra observationerna och intervjuerna för att se om de samstämmer. Vid 

videoinspelning hade vi haft empirin dokumenterad på ett annat sätt och vi hade kunnat 

se på filmen flera gånger och upptäckt olika och fler saker. Vi valde att dela med oss av 

vår frågeställning på en social media. Vi hade kunnat vara mer aktiva där och diskuterat 

och ställt fler följdfrågor för att få mer och djupare svar.  
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Pedagogerna uttryckte att de genom ökad medvetenhet om observationens innehåll hade 

haft tydligare fokus på matematik i måltidssituationen och menade då att vi hade fått ett 

annat resultat. Det hade varit intressant och se om det verkligen stämmer.  

 

Vår studie hade också kunnat genomföras på fler förskolor. Detta för att jämföra flera 

förskolors måltider och se likheter och skillnader. Samt observera två förskolor där den 

ena vet i förväg vad det är vi ska observera och den andra inte. Vi hade även kunnat 

återkomma till förskolan vi observerade för att se eventuella skillnader.  

 

Vårt val av Vygotskijs tankar om lärande och att synliggöra variationen genom den 

fenomenografiska ansatsen har bidragit till att förstå hur matematiken kan synliggöras i 

måltidssituationerna. Vi kan inte med säkerhet veta vad barnen har lärt sig utan detta är 

något vi har fått tolka utifrån vår uppfattning om barn och deras möjlighet att interagera 

med pedagogerna. Barnet är beroende av en mer erfaren person att interagera med för 

att erövra nya kunskaper och färdigheter (Kroksmark 2009 & Strandberg 2006). Vi har 

under vår studie sett interaktion mellan de olika partnerna och hur matematik på olika 

sätt kan åskådliggöras i måltiderna.  
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Bilagor 

Bilaga A Samtyckesblankett 

 
 

Till vårdnadshavare 

 

Hur använder och ser pedagoger i verksamheten på måltiden som ett pedagogiskt 

tillfälle 

  

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet i Växjö som studerar på lärarutbildningen 

med inriktning mot förskola. Vi skriver nu examensarbete och är intresserade av hur 

pedagoger använder och gestaltar måltider i den pedagogiska verksamheten. Syftet med 

detta arbete är att undersöka hur måltider lyfts fram och synliggörs i verksamheten och 

hur pedagogerna förhåller sig till dem. 

 

Vi har för avsikt att delta under tre dagar på förskolan och observera förskolans 

måltidssituationer (frukost, lunch och mellanmål) för att på så sätt få svar på vårt syfte. 

 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer (CODEX).  Det 

innebär att förskolans personal, barn och föräldrar informeras om vårt syfte, vilket 

innebär att deltagarna har möjlighet att avbryta om de inte vill delta. Deltagandet 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket betyder att varken förskola, barn eller 

pedagoger kommer att kunna identifieras. Resultatet kommer endast att användas i 

forskningssyfte. För att vi ska kunna genomföra vår studie på ditt barns förskola 

behöver vi båda vårdnadshavares medgivande muntligt eller skriftligt.  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information.  

  

Vi ser fram emot att besöka er!  

  

Med Vänliga Hälsningar  

Erika Johansson ej222bv@student.lnu.se - 0738041335 

Linda Kårhammer lk222bi@student.lnu.se - 0730988263 

  

Handledare:  Birgitta Lundbäck  

Telefon 0470 70 88 67 

birgitta.lundback@lnu.se 

............................................................................................................................................. 

 

För att vi ska kunna genomföra vår studie på ditt barns förskola behöver vi Er båda 

vårdnadshavares medgivande gärna skriftligt. Lämnas till förskolan senast fredag 29/11.  

 

Barnets namn.......................................................... 

  

Vårdnadshavare 1…………………………………………….   

 

Vårdnadshavare 2……………………………………………..  

      

mailto:birgitta.lundback@lnu.se
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Bilaga B Observationsmall   
Måltid:                Antal barn/pedagoger:  

Vad händer?                                                       Reflektion 

  

 

 

 

 


