
 

 

 

Examensarbete 

En studie om hur förskolläraren stödjer 

barns matematiska begreppsbildning vid 

måltiden i förskolan 

 
 

Författare: Ann-Charlotte Nielsen 

och Ramona Andersson 

Handledare: Malin Gardesten 

Examinator: Aihui Peng 

Termin: HT 2014 

Ämne: Matematik didaktik 

Nivå: Grundnivå 

Kurskod: GO7982 



  
 

i 
 

En studie om hur förskolläraren stödjer barns matematiska begreppsbildning vid 

måltiden i förskolan. 

 

 A study of how preschool teachers supports children’s conceptualizing during 

mealtimes in preschool. 

 

Abstrakt 
 

Detta examensarbete är en studie om barns matematiska begreppsbildning vid måltiden 

i förskolan. Syftet med vår studie var att ta reda på hur förskollärare uppmärksammar 

matematiken vid dessa tillfällen för att utmana barnens intresse för och lärande i 

matematik. Vilka matematiska begrepp som förekommer i dessa situationer och hur de 

lyfts fram av förskollärarna.  Fokus låg även på vilka hinder förskollärarna anser att de 

kan förekomma i mötet med matematiken i vardagen och vilka möjligheter det finns att 

se måltiden som ett tillfälle att använda matematik för att stödja barns begreppsbildning.  

 

I urvalet deltog fyra förskollärare från två förskolor med olika arbetslivserfarenheter 

som medvetet har arbetat med att lyfta upp matematiken i vardagen. I studien använde 

vi oss av ostrukturerade intervjuer och observationer som har spelats in med en I-pad. 

 

Studiens resultat visade att en del matematiska begrepp, dock inte alla, förekom under 

samtliga observationer vid dukning och lunch. I dialog med barnen visade en del 

förskollärare att de använde dukningen och måltiden som ett stöd för att vidga barnens 

matematiska begreppsbildning och intresse för matematik. I dessa situationer framkom 

det att samtliga förskollärare medvetet använder adekvata matematiska begrepp, ger 

uttryck och förklarar för barnen de begrepp och ord som uppkommer i vardagen.  
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1 Inledning 

Under vår utbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö fick vi en annan syn på vad 

matematik i förskolan kan innebära. I förskolan används matematik på ett lustfyllt sätt i 

leken, i de pedagogiska aktiviteterna och i barnens vardag genom olika rutiner, på ett 

spontant sätt. Detta ger barnen tid och möjlighet att prova på olika matematiska 

lösningar. Barnens förståelse för matematik grundas i kombination med praktisk 

handling och tänkande vilket sker genom olika matematiska aktiviteter menar, Solem 

och Reikerås (2004). Dessa aktiviteter som exempelvis dukning eller sortering av olika 

saker inbjuder barnen till utmaningar, förståelse och tankeutbyte att lära sig matematik. 

Förskolläraren betygande uppdrag är att de ska kunna stödja och bilda sig en 

uppfattning om barnens intresse genom att skapa lust för matematik som anknyts till 

deras erfarenhetsvärld. 

Vid revideringen av Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) lades det mer 

fokus på matematikens betydelse i förskolan. Vidare lyftes även vikten av att barnen får 

utveckla sin förmåga att använda matematik. Detta sker på så vis genom att 

förskolläraren ger barnen förutsättningar att undersöka och experimentera med 

matematik på olika sätt. Genom att låta barnen möta matematik i vardagen och utmana 

deras matematiska begreppsbildning kan de bygga vidare på sina egna uppfattningar 

och få förståelse för omvärlden. Men hur integrerar då förskolläraren matematik och 

matematiska begrepp i vardagliga situationer på förskolan? 

Vår uppfattning är att barnens möte med matematikens värld och matematiskt lärande 

sker redan i tidig ålder genom att de lär sig urskilja likheter och olikheter samt uppfatta 

former, mönster och struktur i samspelet med andra människor via språket. Detta gjorde 

oss nyfikna på vilka matematiska begrepp barnen använder sig av vid måltiden. Vilka 

matematiska begrepp använder förskolläraren för att förmedla matematiska kunskaper, 

och hur bemöts de i samtalet med barnen? Vi ville även undersöka på vilket sätt 

förskollärare stödjer barnen i deras matematiska tänkande, och om det föreligger olika 

hinder eller möjligheter att använda måltiden till detta. 

En viktig del i detta avgränsade område är att veta vilket ordförråd barnen har och 

förståelse för matematik. Med utgångspunkt i barnens tankevärld och kompetens när det 

gäller olika matematiska begrepp, har vårt intresse för att skriva, fördjupa oss och forska 

i hur matematiken blir integrerad vid måltidsituationen väckts. För att vidare utveckla 

vår nyfikenhet har vi ställt oss frågor såsom: Vad har förskolläraren för roll som 

pedagog i detta, och vilka begrepp använder de sig av i mötet med barnen. Används 

dessa matematiska begrepp i, för barnen, begripliga och meningsfulla sammanhang? Vi 

vill även uppmärksamma hur förskollärarna tillämpar matematik i vardagen.  

Johansson (2003) skriver att vid måltidssituationen sker kommunikationen mellan de 

vuxna och barnen mest genom att de vuxna tillrättavisar barnen, istället för att lägga 

fokus på att utmana deras lärande. Detta innebär att förskolläraren fokuserar på andra 

saker än att samtala med barnen vid bordet. Björklund (2006) menar att förskollärarens 

roll är att skapa förutsättningar för att utmana, stödja och utveckla barnens lärande och 

intresse för matematikens betydelse samt utveckla deras tilltro till sitt eget tänkande 

genom att pröva sina idéer själv. 

Vi vill även med denna studie undersöka och få kunskap om hur matematiken kan ge 

barnen möjlighet till begreppsbildning under måltiden i förskolan, och hur 

förskolläraren använder detta tillfälle för att lyfta fram de viktiga lärandesituationer som 

kan uppstå i vardagen. 
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2  Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att få kännedom om barns möjligheter till begreppsbildning i 

matematik under dukning och lunch i förskolan samt att få en inblick i hur 

förskolläraren använder matematiken med barnen vid måltidssituationen. 

 

 Vilka matematiska begrepp använder förskolläraren vid måltidssituationer 

(dukning och lunch) för att utveckla barns lärande i matematik i förskolan? 

 

 På vilket sätt stödjer förskolläraren barns begreppsbildning i matematik vid 

måltiden? 

 

 Vad ser förskolläraren för möjligheter eller hinder för att använda 

måltidssituationen för att stödja barns begreppsbildning i matematik? 
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3  Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel tar vi upp vad olika forskare och författare anser att matematik är, och 

vad det har för betydelse för barns matematiska utveckling. Vilken roll förskolläraren 

har för att hjälpa barnen att förstå vad matematik är, genom att lyfta olika matematiska 

begrepp. 

 

3.1 Matematikens värld i förskolan 

Barnens lärande i matematik synliggörs mer i den reviderade Läroplanen för förskolan 

Lpfö98 (Skolverket, 2010) genom att förskolläraren förväntas skapa, lärandesituationer 

där barnen ges möjlighet att möta matematik i meningsfulla sammanhang. Förskolans 

uppgift är att sträva efter att varje barn ska:  

 

utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematiken i 

meningsfulla sammanhang, […] utvecklar sin förmåga att 

använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

[…] och utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, 

ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

[…] samt utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp (Skolverket, 2010, s.10). 

 

I läroplanen påvisas vikten av att stimulera små barns nyfikenhet och förståelse för 

matematik genom lek och lärande på ett lustfullt sätt i olika matematiska aktiviteter, 

exempelvis vid dukning, bäddning och måltid. Dessa aktiviteter ger förskollärarna 

förutsättningar att kunna förankra matematiken i vardagen och utveckla barnens 

matematiska kunskaper och begrepp.  

 

Björklund (2009) anser att matematik är ett redskap vi människor använder för att 

kunna klara oss i vardagen och de utmaningar vi ställs inför. Matematik i förskolans 

värld etableras genom väsentliga matematiska aktiviteter som bidrar till barnens 

utveckling och förståelse för sin omvärld i takt med språk, tänkande och resonemang. 

Förskollärarens roll är viktig för barns lärande i matematik med att ständigt stimulerar, 

utmana och stärka barnens tankebanor med olika matematiska begrepp i olika miljöer 

och situationer. Det görs genom att de utvecklar tillit, lust och nyfikenhet för matematik 

samt att de tar tillvara barnens matematiska informella kunskaper och erfarenheter som 

barnen utvecklar i sin vardag, genom problemlösande aktiviteter som spel, skapande, 

bygg och konstruktion med hjälp av olika föremål. Genom att bygga vidare på barns 

informella kunskaper ger förskolläraren barnen redskap att utveckla matematisk 

begreppsbildning och förståelse på ett varierande sätt. Även Doverborg (2006a) anser 

att ”de första erfarenheterna är mycket viktiga för hur nyfikenhet och lusten för 

matematik utvecklas. Redan i tidiga år har barn informellt kunnande i och om 

matematik. Detta kan tas tillvara på i olika situationer och fördjupas genom medvetet 

arbete” (a.a., 2006, s.5a). Björklund (2009) påvisar att barnens matematiska 

grundtänkande framträder genom att lägga märke till olika föremål och företeelser i 

omvärlden. Detta har i sin tur betydelse för hur barnen utvecklar sina kunskaper, 

färdigheter och förståelse för matematik. 

 



  
 

7 

Vardagsmatematiken i förskolan fokuserar på att skapa möjligheter för alla barn att lära 

och träna olika matematiska begrepp samt att lösa olika matematiska problem genom 

pedagogiska aktiviteter. Det är viktigt för barns lärande att personalen i förskolan tar 

vara på vardagsrutinerna, menar Sheridan och Pramling Samuelsson (2009). Många 

förskollärare planerar olika aktiviteter som samlingar och temaarbeten för att lära barn 

nya saker. Författarna menar att en förskola med hög kvalité tar tillvara även de små 

vardagsrutinsituationerna för att kommunicera med barnen, som vid blöjbyten, i hallen 

och vid måltiden. Dock visar det sig att endast fem procent av den kommunikationen 

används i utvecklande dialoger mellan barn och vuxna, enligt Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009). 

 

3.2 Centrala matematiska begrepp 

 

I Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) tolkar vi att barnen ska få 

utrymme att lära sig på olika sätt, detta för att deras intresse skall fångas. Genom att 

veta vad deras intresse är, ges förskollärarna möjlighet att stödja barns tänkande och 

utvidga deras perspektiv för matematik.  I läroplanen läggs det också vikt vid att barnen 

ges möjlighet att tillgodogöra sig matematik genom att undersöka, pröva sina teorier 

och ventilera sina tankar med både vuxna och barn. Matematiken framhävs som en lek, 

där allt sker på ett roligt och stimulerande sätt. Förskolan har som uppgift att utveckla 

barns matematiska förmåga. Det kan lyftas fram i barnens samspel med förskollärarna 

och med varandra, som när barnen upptäcker sin omvärld med hela kroppen och alla 

sinnen och beskriver föremål genom att använda olika matematiska begrepp i olika 

sammanhang i förhållande till omgivningen.  
 
3.2.1 Talbegrepp och räkneprincipen 

 

Sterner och Johansson (2006) anser att barn i förskolan skall få möjlighet att utveckla en 

grundläggande förståelse för egenskaper hos till exempel tal. Fortsättningsvis menar 

författarna att små barn föds med en vilja att utforska och undersöka sin omvärld genom 

att vilja gripa efter saker som kommer i dess väg. I detta lär barnen sig kvantitet genom 

att de i sin vilja att ta tag i en tredje sak, måste barnet bestämma vilken av de saker de 

håller i ska släppas. För att barn ska få en förståelse för tal måste de först och främst 

förstå begrepp som antal, ordningstal, mättal, räkneramsor och talens olika egenskaper. 

Detta är något som barnen lär sig i samspel med andra barn eller vuxna i vardagen under 

till exempel samlingar, menar Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Det har sina 

rötter i matematisk kunskap som kallas förnumeriska begrepp, vilket betyder att man 

har en förståelse för till exempel mängd, form och storlek. Vidare framhäver Doverborg 

och Pramling Samuelsson (1999) att för att barn ska få en förståelse för tal är det 

nödvändigt att utveckla språket.  

 

Solem och Reikerås (2004) menar att vi lär oss det matematiska språket genom samspel 

och delaktighet med andra. Det påpekas även av Björklund (2008) som anser att språket 

är grundläggande för vårt matematiska lärande. Tal upp till 10 är något barnen lär sig 

under sina första fem år men innan dess kan de redan uppfatta skillnader på två eller tre 

grupper av föremål. Denna förmåga kallas för subitizing vilket innebär att barnen kan, 

genom att bara titta på saker,  skilja antalet grupper åt. Detta har betydelse för hur barn 

utvecklar sin talutveckling och hur de förstår matematisk begrepps innebörd genom att 

bara titta på antalet och se hur många det finns utan att behöva peka och räkna. 

Björklund (2009) skriver om Gelman och Gallistels grundläggande principer av 

räknefärdighetens förståelse, med fokus på barnens uppfattning och lärande om tal. 
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Författaren skriver vidare att enligt nyare forskning, anses att del- helhetsrelationen 

 viktig för att barn ska kunna utveckla sina matematiska räknefärdigheter. Delar och 

helheter fokuserar på förståelse av räkneprincipen och talbegreppet. Björklund (2009) 

menar att relationen mellan delar och helheter lägger grunden till kunskap i matematik. 

Författaren skriver vidare att relationen mellan delar och helheter upptäcks av barnen i 

konkreta miljöer som exempelvis vid matbordet, när de ska dela sina köttbullar eller 

genom lek i sandlådan.  På så sätt skapar barnen  sina egna uppfattningar om hur 

delarna tillsammans bildar större helheter menar Björklund (2009).  

 

När barn lär sig räkna, tyder detta inte alltid på att de förstår vad de gör utan kan vara 

 något inlärt. Detta betyder att barnen måste möta räkneord i olika sammanhang för att 

förstå dess betydelse, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). Det behövs 

även utveckling av barns antalsuppfattning, och det kan de få genom att få en förståelse 

för uppräknandets idé Gelman och Gallistels fem principer förklarar detta (a.a.). Den 

första är en till en princip, vilket betyder att de kopplar ihop antalet föremål två och två. 

Det kan vara när barnen parar ihop ett föremål med ett annat och att dessa då bildar ett 

par eller paras ihop med ett räkneord. Att barnen använder sig av en och samma sekvens 

i sitt uppräknade av räkneord innebär att de använder sig av principen om den stabila 

ordningen. Detta kan vara när barnen använder sig av en räkneramsa och att de då vet 

att de ska börja på ett och så vidare. Kardinalprincipen, innebär att barnet har förstått att 

det räkneord barnet räknar till anger det antal föremål som de räknat. Till exempel när 

barnen räknar hur många fingrar de har på sin hand och vet att det är fem nästa gång, 

utan att behöva räkna igen. Abstraktionsprincipen innebär att oavsett vilka föremål du 

räknar inom ett väl avgränsat område så kan de räknas. I förskolan är det exempelvis när 

barnen ska räkna antalet barn som sitter vid bordet. Den sista principen kallas för den 

irrelevanta ordningsprincipen, och detta betyder att genom att räkna en mängd föremål 

kan de räknas i vilken ordning man vill, men man kan endast räkna föremålet en gång. 

Exempel på detta kan vara när barnen ska räkna antalet bilar de har i vilken ordning de 

vill men att föremålet endast får räknas en gång (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999).   
 
3.2.2 Rumsuppfattning  

 

Sterner (2006) menar att utveckla en rumsuppfattning innebär att man kan orientera sig 

och utvecklar en förmåga att avbilda något föremål i ett rum och att förstå att föremål 

kan se olika ut beroende på vilket håll det beaktas från. Enligt Solem och Reikerås 

(2004) utvecklar barn en slags rumsförståelse redan i tidig ålder, vilket man kan se 

genom att titta på barnens handlingar. Denna rumsförståelse utvecklas i relation till den 

motoriska utvecklingen, som bottnar i barns nyfikenhet och upptäckarglädje då de 

försöker hitta föremål (a.a.). 

 

Persson (2006) förklarar att rumsuppfattning handlar om hur det lilla barnet samspelar 

och upplever sin omgivning genom att smaka, känna med sina fingrar eller med 

munnen. Genom denna erfarenhet får barnen en uppfattning om olika slags ytor och 

former, vilket leder vidare till att de kan uttrycka sig genom att måla, eller i det verbala 

språket. Persson (2006) menar att allt detta har en betydelse för hur barnen utvecklar sitt 

verbala språk och lär sig olika begrepp. Allt detta bottnar i rumsuppfattning, vilket även 

kan kopplas till kroppen och dess sinnen. 
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3.2.3 Former och figurer 

 

Enligt Persson (2006) upptäcker barn former och mönster i sin omvärld med hjälp av 

sinnen vilket grundlägger befintlig förståelse av geometriska begrepp. Vad är en form? 

Är det något som är föränderligt eller är det något bestående? Det finns en oändlighet av 

former i olika variationer som spiraler och olika kurvor i alla dess symmetriska former 

som upprepas på många olika ställen i till exempel naturen. Människan är fantastisk på 

att skapa olika former med hjälp av olika byggnader som har de mest underliga 

geometriska former: Det finns många olika linjer, ytor och former som påverkar vårt liv 

(a.a.). 

 

I vardagen använder förskollärare många olika matematiska begrepp för att beskriva 

olika föremål i vår närhet. Spetsig, platt, rund och fyrkantig är ord som förskolläraren 

använder i vardagstal och dessa finns i det matematiska språket som beskriver enskilda 

föremål och dess förhållande menar Solem och Reikerås (2004). Med denna erfarenhet 

får barnen en idé om hur olika former ser ut och dess olika egenskaper. Barnen har nytta 

av det när de ska äta eller när de klär på sig. Detta är något barnen får ta del av i 

förskolan exempelvis genom olika slags material som lera, sand och vatten, då dessa är 

föränderliga (Persson, 2006). Matematikspråket utvecklas också genom att barnen 

använder och benämner geometriska former på förskolan. 
 
3.2.4 Tidsord 

 

De flesta människor förknippar tid med subjektiva händelser. Men, vad är då tid för små 

barn? Förskolans vardag består av en ordningsföljd av händelser, där barnen associerar 

tiden med måltider, sömn eller med tiden när de bli hämtade. Solem och Reikerås 

(2004) anser att “tiden är ett svårt begrepp att förstå för små barn” (a.a., 2004, s.236). 

Författaren skriver vidare att tiden uppfattas med subjektiva händelser, vilket innebär att 

små barn möter och uppfattar tiden genom att förknippa dessa sekvenser med olika 

händelser under dagen (a.a.). Relationen mellan begrepp och sekvensering av händelser 

gör att barnen konkretiserar sina handlingar verbalt, vilket stämmer överens med 

Björklunds (2008) uppfattning om talbegreppet. För att barnen ska kunna framställa 

tiden sammankopplar de språkliga begrepp för att beskriva ordningsföljden på saker och 

ting med olika ordbegrepp som: före, efter, snart, om en stund.   

 

Enligt Solem och Reikerås (2004) används tidsordet i ett visst sammanhang eller i en 

händelse för att uttrycka ordföljden av en relativ och en absolut tid. Konkretisering av 

händelser som  beskriver tidsord  i olika sammanhang, ger barnen förståelse för hur man 

bygger upp nya kunskaper utifrån de erfarenheter som de redan har. Att konkretisera 

innebär också att språket bidrar som ett stöd till att med hjälp av material, erfarenhet 

eller en metafor belysa ett matematiskt begrepp, samband eller en räkneoperation. Det 

vill säga att i en tidsrymd eller tidpunkt uttrycks olika tidsbegrepp som exempelvis 

relativ tid: en stund, ett ögonblick, strax och så vidare, och absolut tid som: i går, idag, 

middag, mattid etcetera (a.a.). 

 
3.2.5 Sortering och klassificering 

 

I Analysschemat för årskurs 6 (2000) står det att klassificering handlar om att urskilja 

egenskaper hos det som sorteras och sortera hela mängder efter samma egenskaper. 
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 Sortering och klassificering i förskolan är något som ofta sker spontant eller med hjälp 

av förskolläraren när barnen ska städa undan sina leksaker efter färg och form. 

Björklund 2009 menar att sortering och klassificering är när barn lär sig jämföra likheter 

och olikheter. Genom att sortera utvecklar barnet ett logiskt tänkande och förståelse för 

matematiska begrepp i vardagen. Måltiden är ett bra tillfälle för förskolläraren att 

tillsammans med barn möta och använda matematiska begrepp som exempelvis 

sortering för att få en struktur och se mönster i de föremål som hör ihop med aktiviteten. 

Enligt Doverborg (2006a) används på så sätt sorteringen för att barnen ska kunna se 

likheter och olikheter genom att dela upp exempelvis tallrikar, bestick och glas vid de 

olika borden. Att låta barnen sortera fritt eller efter förskollärarens initiativ, ger barnen 

förståelse för de matematiska begreppen för sortering och klassificering som de behöver 

för att strukturera sin vardag och det matematiska tänkandet menar Forsbäck (2006). 

 

Även Forsbäck (2006) påpekar att “genom att sortera och klassificera föremål utvecklar 

barnen logiskt tänkande och förmåga att använda regler”(a.a., 2006, s.60). I förskolan 

vid måltidssituationen sker klassificeringen genom att barnen klassificerar gafflar, 

knivar och skedar för sig vid dukning. När det gäller små barn sker sorteringen 

undermedvetet utan att de behöver tänka på hur de ska matcha föremål med varandra. 

Med hjälp av sortering lär barnen sig att strukturera sin vardag på förskolan. Det vill 

säga skapa ordning och reda, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999). 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att för att barnen ska kunna uppfatta 

likheter och skillnader kring sortering och klassificering behöver de ha tillgång till olika 

sorteringsmaterial, exempelvis lådor och backar med figurer. Detta för att förstärka och 

stimulera deras medvetenhet för matematik. På så sätt börjar barnen spontant 

kategorisera utifrån deras eget initiativ, menar författarna. 
 
3.2.6 Jämförelseord och lägesord 

 

Enligt Forsbäck (2006) är en grundläggande egenskap i matematiken, att lägga märke 

till och skilja på olika föremål eller när det gäller till exempel att sätta saker i en 

bestämd ordning för att kunna se likheter och skillnader på dessa. I vår vardag möts vi 

ständigt av saker vi kan jämföra med och skilja på genom att bortse från vissa 

kännetecken och lyfta fram andra, vilket betyder att man specialiserar och generaliserar. 

Denna grundläggande kunskap innebär att man har en god matematisk kärna. Genom att 

träna jämförelseord i förskolan, ger barnen förutsättningar för kunna lära sig algebra i 

skolåldern. Forsbäck (2006) menar att grunden för att jämföra olika föremål innefattar 

att kunna se likheter och skillnader, exempelvis på bollen. Bollen har en sluten form, 

som är lätt för små barn att lära sig då bollen varken är smal, tjock, kort eller lång. 

Förskolläraren kan utmana barnen med att ge dem till uppgift att hämta en boll som är 

större än den stora bollen eller mindre än den minsta bollen (Forsbäck, 2006). Dessa 

begrepp lyfts fram intuitivt av barnen när de kommer i kontakt med olika föremål i 

vardagen. 

 

Genom att använda jämförelsebegreppet avgör barnen proportionerna och 

dimensionerna i olika saker i en särskild situation, skriver Björklund (2008). Även 

Solem och Reikerås (2004) betonar för att barnen ska kunna berätta om likheter och 

skillnader, är det viktig att känna till fler ord och begrepp för att kunna jämföra, tyngd, 

ålder, volym och längd med varandra eller olika föremål. Björklund (2009) anser att 

matsituationen är ett ypperligt tillfälle att jämföra mängd och antal till exempel när 

barnen häller mjölk och jämför mjölkmängden i glasen. På så sätt upptäcker barnen och 

sätter ord på vad och vilka perspektiv som skiljer dessa likheter och olikheter åt. Med 
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fokus på likheter och olikheter kan barnen få en djupare förståelse och erfarenheter av 

dessa fenomen. 

 
3.2.7 Rymdmått och volym 

 

Rymdmått och volym betyder i princip detsamma enligt Solem och Reikerås (2004). 

Författarna menar att rymdmått och volym har samma innebörd som att “ange hur 

mycket något rymmer eller hur stor plats något tar” (a.a., 2004, s.225).  Redan i tidig 

ålder skapar barnen förståelse av hur volym och tyngd skapas när de till exempel leker 

med vatten och sand. Omedvetet i leken upplever barnen att vissa saker har en del 

tyngd. De kan känna att två hinkar med sand eller fyllda med vatten har olika tyngd och 

när de lyfter upp olika leksaker eller flyttar omkring på möbler skapar barnen sig olika 

erfarenheter kring tyngd och volym. Enligt Solem och Reikerås (2004) är uppfattning 

att barns erfarenhet om alla föremål som är stora, inte behöver inte väga mycket och alla 

föremål som är små behöver inte väga lite. Författarna  påpekar vidare att barnens 

utmaning att ta reda på sambandet mellan vikt och volym ligger i att se sambandet eller 

bristen mellan dessa. För att vi ska ta reda på hur mycket ett föremål väger kan vi 

använda oss av en måttskala på en våg föreslår Solem och Reikerås (2004). På detta sätt 

reflekterar barnen över de olika mätredskap som de påträffar. För att kunna undersöka 

sambandet mellan vikt och volym är mjölkpaketet ett annat bra redskap för att 

konkretisera för barnen tyngden, när mjölkpaketet väger mer eller mindre beroende på 

volymen, enligt författarna. Dessa matematiska begrepp som rymdmått, tyngd och 

volym som anger liter, deciliter etcetera, kommer barnen att känna till i samband med 

praktiska aktiviteter i vardagen (Solem & Reikerås, 2004).  
 

3.3 Språk,  kommunikation och begreppsbildning 
 

Språk och kommunikation, samt lek och lärande hör ihop med barnens utveckling. 

Matematik och matematisk problemlösning är en del av människans sociala och mentala 

processer i vardagen. Genom kommunikation lär sig människan att utveckla ett särskild 

matematiskt tänkande och språk med hjälp av språksymboler, matematiska begrepp och 

ord. Människans samspel med omvärlden grundas på att skapa en ömsesidig kontakt 

med andra genom språk och kommunikation. Enligt Skolverket (2005) är det viktigt att 

förskolan skapar dessa möjligheter, och att barnen får de bästa förutsättningarna att 

utvecklas och lära i alla sammanhang och med alla sinnen. Språk- och 

begreppsutveckling kan förknippas med hur barnen får en förståelse för sig själva och 

hur de använder dessa färdigheter i sin vardag. Även Sterner (2006) tar upp detta när 

hon hänvisar till Vygotskijs teori om att språk och tänkande hänger ihop med varandra, 

vilket bidrar till människans utveckling. Vidare menar författaren att kommunikation 

handlar om en slags ömsesidighet, och att språket hjälper oss att förstå vår omvärld 

genom att visa känslor, hur vi tänker, känner och ger uttryck åt vår fantasi, vilket kan 

hjälpa oss att minnas men även kanske lösa våra problem. 

 

När barn börjar utveckla språket är det viktigt att som vuxen titta på barnet och 

tillsammans fokusera på samma mål. Detta är ett sätt att hjälpa barnet sätta ord på det 

som barnet pekar på, enligt Sterner (2006). Genom att, som förskollärare eller förälder, 

sätta ord på barnets handlingar blir det en slags fördjupad kunskap för barnet. 

Författaren tar även upp Vygotskijs tre faser när det gäller barnens begreppsbildning. 

Den första är när barnen får en förståelse för det som de upplever och har med sig i sin 

ryggsäck, vilket ger dem möjlighet till subjektiva tolkningar. I fas två börjar barnen att 

kunna se likheter och olikheter, genom att dela upp saker och ting i grupper. I den tredje 
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fasen menar Vygotskij att barnen lärt sig de kriterier som avgör hur saker ska grupperas 

och sorteras. Vidare anser Sterner (2006) att den vuxnes roll i dialogen med barnen 

läggs vikten på kopplingen mellan händelser och olika situationer i samband med 

språket och de erfarenheter som barnen redan har från vardagslivet. På så sätt bygger 

barnen upp en lust och ett intresse för att fortsätta utveckla sitt matematiska ordförråd 

och ta ställning till olika matematiska problem lösning samt utveckla ett formellt 

matematik tänk.  

 

I sin avhandling tar Björklund (2007) upp Häggbloms tankar angående 

begreppsbildning och vilken betydelse det har för barnen och deras inlärning. 

Författaren menar att begreppsbildning utgör en stor del av stommen i matematiken, då 

begreppsbildning handlar om att på olika sätt representera själva begreppen. I detta har 

språket en betydande roll både verbalt och skriftligt, genom att barnen själv hittar 

lösningar och reflekterar över dessa i kommunikation med andra. Även i användandet 

av abstrakt tänkande sammankopplat med den konkreta upplevelsen kan det uppstå 

fenomen som bildar ett slags abstrakt symbolspråk, menar Björklund (2007) med 

hänvisning till Häggblom. 

 

Måltidssituationerna ses som ett bra tillfälle för förskolläraren att ge alla barn möjlighet 

att vara med, lära, kommunicera, pröva och träna olika matematiska begrepp samt att 

lösa problem som utmanar deras tänkande. Med hänvisning till Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) belyser Sterner (2006) att det är den ömsesidiga kommunikationen 

mellan vuxna och barn i samband med olika matematiska aktiviteter som hjälper barnen 

att utforska, väcka lust och intresse för omvärlden, samt att träna ett omfattande 

ordförråd. Författaren menar att den vuxnes språk i dialog med barnen i samband med 

matematiska aktiviteter i vardagen, hjälper barnen att förstå innebörden av ordets 

betydelse och få en inblick i hur olika begrepp hänger samman med det konkreta (a.a.).  

 

3.4  Förskollärarens roll i arbetet med matematik  

 

I förskolan anses matematiken vara lika viktigt som språk, kommunikation och 

samspelet med andra i olika miljöer. Därför har förskolläraren en viktig roll i barns 

lärande genom att ta tillvara på deras erfarenheter och stimulera, utveckla och 

uppmuntra olika syn på matematik. Doverborg (2006b) skriver att det i Läroplanen för 

förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) uttrycks det att varje barns möte med och lärande 

av matematik i vardagen ska ske i meningsfulla sammanhang. Dessa utmaningar bidrar 

till att skapa möten med andra i vardagen men även möten med matematik och olika 

matematiska begrepp. Detta innebär att vardagsrutinerna utgör ett pedagogiskt medel 

för förskolläraren att konkret visa den matematik som finns i vardagen. Även i 

Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det att ”verksamheten ska utgå 

från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskap" 

(Skolverket, s.6). Att använda måltiden som en del av detta, och för att ge barnen 

tillfälle att möta matematik, till exempel när de hjälper till att duka, ger barnen ett 

ypperligt tillfälle att söka kunskap och är en del av deras erfarenhetsvärld hemifrån. 

 

Förskollärarens attityd till matematik har stor betydelse för barns lärande och den 

inställning barnen får till matematik. Om förskolläraren går in med en positiv anda och 

utmanar barnen, ger det dem en grundläggande förståelse för matematiska begrepp i 

vardagen menar Emanuelsson (2006). Den erfarenhet barnen får när det gäller 

matematik vara avgörande för vilken syn på matematik de har längre fram i skolan. 

Därför blir det viktigt att förskolläraren tar tillvara på barnens nyfikenhet, ger positiv 
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respons kring deras tankar och ger dem trygghet att dela sina tankar med andra. Att 

förskolläraren skapar en miljö där barnen möter matematik har stor betydelse för hur 

barnen tar tillvara de erfarenheter de får genom det vardagliga som sker i förskolan, 

menar Emanuelsson (2006). Genom att stödja barnens kompetens och deras erfarenheter 

utmanar förskolläraren barnens tänkande och lusten att lära sig genom samtal 

(Emanuelsson, 2006). 

 

Bjervås (2003) menar att förskollärare bör se miljön på förskolan som den tredje 

pedagogen i sitt arbete med barnen. Detta ger förskolläraren möjlighet till att samspela 

med barnen i de olika pedagogiska miljöerna för att utveckla barnens matematiska 

begrepp på ett varierande sätt. Även Nordin- Hultman (2011) lägger vikt vid 

omgivningens och miljöns betydelse i samspelet mellan barn och vuxna. Detta samspel 

anses viktigt för att barnen ska kunna utveckla sin kompetens vidare och testa sina 

erfarenheter i olika miljöer. 

 

I Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det att förskolan skall främja 

barnens lärande vilket innebär att förskollärarna tillsammans kontinuerligt måste 

diskutera innebörden av begreppen kunskap och lärande när det gäller barnen. 

Förskollärarens roll är att ta vara på barnens tankar och nyfikenhet för matematik samt 

erbjuda andra utmaningar genom att möta matematiken i olika situationer och med olika 

handlingssätt i vardagen. 

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2001) tar i sin artikel upp tre olika dialogformer. 

En av dessa är den emotionella dialogen, vilken innebär att förskolläraren tar vara på 

barnens initiativ och spontanitet. Detta innefattar även en slags turtagning och att barnen 

bekräftas av den vuxne på ett positivt sätt. Fortsättningsvis tar författarna upp den 

meningsskapande och utvidgande dialogen, vilken innebär att barnens initiativ riktas till 

de runt omkring dem och till en informativ kontext i vilken ett intresse byggs upp så väl 

som ett engagemang från förskolläraren. Den vuxne är medforskare i barnens sätt att 

upptäcka och de har en gemensam förståelse. Den vuxne benämner i samspel med 

barnen det som görs och sägs samt ger förklaringar till barnen under tiden. Författarnas 

tredje dialogform är den avgränsade dialogen och innebär att man hjälper barnen vidare 

i deras tankar och är lite mer åt det strikta hållet i att föra en dialog men ändå inte på ett 

negativt sätt (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). 

 

Johansson (2003) menar att den pedagogiska dialogens uppgift är att gynna den enas 

lärande genom att en eller flera byter erfarenheter med varandra i en dialog vid 

exempelvis måltiden. Detta görs genom att som förskollärare bekräfta och ställa frågor 

till barnen ges barnen möjlighet att ta del av matematiska begrepp i vardagssituationer 

som måltiden. I de vardagliga situationerna när förskollärarna kommunicerar mest med 

barnen sker ständigt bekräftelse på det barnen säger eller gör, fortsätter Johansson 

(2003). Genom upprepning och benämning uppmärksammar förskolläraren barnen på 

olika matematiska begrepp i vardagsaktiviteter, till exempel lägesord som på, under 

eller framför. Oftast är det i de konkreta situationerna pedagogerna gör detta. Det är 

viktigt att som förskollärare möta barnen med respekt i denna kommunikation och att 

som vuxen vara närvarande och lyhörd för det som barnen vill berätta. Förskollärare ska 

utgå från barnens erfarenheter. De ska möta barnen på deras villkor genom att vara både 

lyhörda och engagerade förskollärare vilket ger barnen en positiv och god utveckling 

(Johansson, 2003). 
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Kommunikation ses som en betydande del i den kvalitet som förskolan står för när det 

gäller små barns möjligheter att ingå olika dialoger med både vuxna och barn på 

förskolan, men även samspelet är viktigt menar Sheridan m.fl. (2010). Författarna 

 påpekar att förskollärares synsätt på barns lärande och på vilket sätt de hanterar sin 

makt och barns deltagande har betydelse för vilka kommunikativa samspel och 

möjligheter till lärande som barnen erbjuds. Vidare anser författarna att Läroplanen för 

förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) till stor del bygger på sociokulturella teorier, vilka 

utgår från att barn lär genom att tillsammans med sin omgivning samspela och 

kommunicera hela tiden. “Barns lärande sker med hela kroppen och deras kognitiva, 

sociala och emotionella lärande och utveckling kan inte särskiljas från varandra” 

(Sheridan m.fl. 2010, s.11). 

 

Sheridan m.fl. (2010) lyfter bland annat ECERS faktoranalys angående kvalitet i 

förskolan när det gäller kommunikation och samspel. Den pedagogiska dialogen mellan 

förskollärare och barnen vid måltiden, betonar kommunikationen och samspelet med 

varandra med syfte för att  utveckla barnens språk, tänkande  och lärande.  Även i 

vardagliga aktiviteter som att ta emot barnen på morgonen, när barnen ska tvätta 

händerna efter maten eller att prata med barnen om hur dagen har varit sker samspel och 

kommunikation Dessa är det mest grundläggande förutsättningarna där barnen 

tillsammans lär och utvecklas som det står i läroplanens mål att vi ska ge möjlighet till i 

förskolan (a.a.). 

 

3.5 Måltiden i förskolan  

 

I sin artikel tar Johansson och Pramling Samuelsson (2001) upp att måltiden i sig har 

med vård att göra då det handlar om att barnen ska få mat och bevara livet. Själva 

situationen handlar om att ge barnen tid av närhet men också en aktivitet som har 

potential att ge barnen en pedagogisk stund både för lärande och för omsorg i förskolan. 

Redan långt bak i tiden, då barnkrubban fanns hade måltiden en central roll till att ge 

barnen till de kvinnor som arbetade mat, att lära barnen att sitta fint och ett godtagbart 

bordsskick. Detta kan även ses i dagens förskolor där måltiden ses som en social 

sammankomst, men även som ett tillfälle att lära barnen att äta rätt och använda kniv 

och gaffel (a.a.). 

 

Vidare skriver författarna att ur ett socialt och kulturellt perspektiv är måltiden en 

utmärkt tid att samspela med varandra. Dessutom måltidens roll var också att sitta 

tillsammans i mindre grupper och kan samspela och kommunicera, men även använda 

olika redskap och pröva sina färdigheter. Att i denna situation även använda sig av att se 

hur mycket som får plats på var och ens tallrik, och kunna känna efter hur mycket man 

egentligen kan äta är också en viktig del i måltidssituationen, menar Johansson och 

Pramling Samuelsson (2001). Även Doverborg (2006b) anser att måltiden är en bra 

tidpunkt för barnen att möta matematiken i vardagen. Eftersom måltiden och dukningen 

innefattar olika moment i vardagen, ges barnen möjlighet att använda sina egna 

erfarenheter och delade uppfattningar kring matematik med varandra. Till följd av att 

förskolläraren för en dialog med barnen ges denne möjlighet att utmana barnen i sitt 

matematiska tänkande genom att de sätter ord på de begrepp som barnen ställs inför när 

de sitter och äter (a.a.). 
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4 Metod 

 

I detta avsnitt presenterar vi urval, genomförande samt datainsamling och de etiska 

ställningstaganden vi använt oss av i vårt arbete. 
  
4.1  Urval  

 

Urvalet till denna kvalitativa studie utgjordes av vad Bryman (2002) kallar 

bekvämlighetsurvalet. Bekvämlighetsurvalet visar att deltagarna finns disponibla i 

studien. Vi använde oss av två förskolor. Motivet var att det var lättare få kontakt med 

de förskollärare som godvilligt ville bli intervjuade och delta i studien (Bryman 2002). 

En annan orsak av användning av dessa förskolor gjordes utifrån bekvämlighetsurvalet, 

där tidsbrist var en faktor då många av barnen och personalen gick på semester.  

 

I vår undersökning använde vi oss av fyra förskollärare  från två olika förskolor, varav 

två stycken var manliga och två kvinnliga för att kunna få en inblick i hur man som 

pedagog tänker kring matematik vid måltidssituationen. Förskollärarna har arbetat olika 

länge och har olika bakgrund och erfarenheter när det gäller utbildning. Anledningen till 

att vi använde dessa förskolor i studien var att vi hade varit i kontakt med förskolans 

personal och barnen tidigare. Vi tillfrågade förskollärarna om de ville vara delaktiga i 

observationer som skulle spelas in med I-pad så som måltidssituation, dukning och 

lunch. Därefter intervjuade vi dem för att samla in deras reflektioner för vår 

analysstudie. Enligt studiens syfte blev varje deltagare informerade om vårt intresse för 

hur förskolläraren synliggör matematik vid måltiden, dukning och lunch tillsammans 

med barnen. 

 

 

4.2 Metodval och datainsamlingsmetod 

 

För att få relevanta svar på våra frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ 

studie. Kvalitativ metod möjliggör för forskaren att observera vad som sker vid en 

speciell händelse eller tidpunkt. En beskrivning av kvalitativ forskning grundas på 

uppfattningen om ”mänskligt beteende och av de orsaker som styr människornas 

beteende” (Bryman, 2002, s.114). Enligt Widerberg (2002) försöker kvalitativa 

undersökningar tydligöra individens egenskaper eller klargöra ett fenomen. Avsikten att 

välja en kvalitativ studie i detta arbete var att fördjupa oss i förskollärarens tankesätt om 

hur de synliggör matematiken i verksamheten. I en kvalitativ forskning är det enligt 

Lökken och Söbstad (1995) den vardagliga miljön som ger forskaren en djupare 

uppfattning och information kring en viss målgrupps beteende. Med hjälp av inspelade 

observationer i den vanliga miljön ville vi få en bredare syn på hur förskollärare 

samspelar och stödjer barnens matematiska tänkande, och hur de urskiljer barns lärande 

i matematik vid måltiden. 

 

Datainsamlingsmetoder grundas på att man samlar in ett objektivt material från olika 

observationer och intervjuer som sammankopplas i kvalitativ data (Larsen, 2009).  För 

att få svar på våra frågeställningar, gjordes denna kvalitativa studie i kombination av två 

metoder: inspelade observationer och intervjuer. Däremot anser Lökken och Söbstad 

(1995) att intervjumetoden är en bra metod för att få fram människornas tankar och 

avsikter i här- och  nu situationen, vilket bevisligen observationerna inte kunnat ge på 
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samma sätt. Författarna anser vidare att för att få fram informationen lättare och iaktta 

resonemanget i diskussionen ska intervjuaren använda sig av bandspelare.  

 

I vår studie använde vi oss av följdfrågor som komplement till våra öppna frågor. Svaret 

transkriberades i anslutning till observation och intervju. Varje observation varade i 

cirka 30 minuter. Efter inspelning av observationerna lyssnade vi och transkriberade 

dessa. För att kunna få fram vilka matematiska begrepp, förskolläraren använde under 

observationens gång, vid varje tillfälle, använde vi oss av observationsprotokollet. Även 

vid transkribering använde vi observationsprotokollet som underlag för vårt resultat. 

Detta för att göra oss uppmärksamma, på vilka matematiska begrepp som användes av 

förskolläraren under varje observation. 

 

 

4.2.1 Observationsmetod – kvalitativ observation  

 

Den första metoden i vår kvalitativa studie består av inspelade observationer i 

kombination med ett observationsprotokoll. Detta observationsprotokoll utvecklade då 

vi kände att det inte fanns något färdigt att utgå från, vilket gjorde att vi fick skapa ett 

eget protokoll för att underlätta för oss att se de matematiska begreppen i 

observationerna. En annan anledning till att vi använde oss av observationsprotokoll var 

att det gav oss möjlighet att få tydligare information om vilka matematiska begrepp som 

lyftes fram av förskolläraren vid en måltidssituation i samspel med barnen. 

Patel och Davidsson (2011) skriver om olika observationskategorier. En av dessa är den 

strukturerade observationen. Vi använde oss av strukturerade kvalitativa observationer 

för att samla in information om hur förskolläraren använde sig av matematiska begrepp 

vid måltiden i den pedagogiska verksamheten. I samband med de inspelade 

strukturerade observationerna använde vi oss av den löpande protokollmetoden som 

anses lämplig som metod för observation i förskolan, enligt Lökken och Söbstad (1995). 

Observationsmetoden fokuserar på att man vill få ett perspektiv på helhetsuppfattningen 

och samspelet mellan människor, det vill säga att iaktta samspelet mellan individer i den 

aktuella handlingen genom att samla in informationsdata för framtida studier (Lökken & 

Söbstad, 1995). Även Larsen (2009) förklarar att observationsmetoden ”handlar om 

systematiska iakttagelser” (a.a., 2009, s.89) där man studerar vad som sker i en viss 

situation.  

Därefter transkriberade vi varje ljudinspelning och skrev ner allt som sades när vi 

spelade in. Med stöd av observationsprotokollet och iakttagelser fick vi möjlighet att 

studera förskollärarens beteende och analysera vidare, vilka matematiska begrepp 

förskolläraren använde i samspråk med barnen vid måltiden. 

 

4.2.2  Intervjumetoden – kvalitativ intervju 

 

Den andra metoden avser kvalitativa intervjuer som ”kännetecknas av att informanten 

själv formulerar sina svar” (Larsen, 2009, s.83). Intervjumetoden gav oss möjlighet att 

fånga upp förskollärarnas tankar kring hur de använder matematik i samspel med barnen 

och få en djupare förståelse för deras agerande. Genom att spela in båda metoderna med 

hjälp av I-pad, underlättade det för oss att se saker som vi inte annars kunde se under 
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observationens gång. Det gav oss även möjlighet att samla in mer information och se 

och höra detaljer som vi kanske annars missat.  

Efter genomförandet av våra observationer intervjuades fyra förskollärare. Anledningen 

till att vi använde oss av ljudupptagning under intervjuernas gång, var för att  lättare 

kunna sammanfatta materialet genom transkribering, detta i efterhand, och för att kunna 

försäkra oss om att vi fick en innehållsrik insamling av information. “I en kvalitativ 

intervju är intervjuaren och intervjupersonen, båda medskapare i ett samtal” (Patel & 

Davidsson, 2011, s.82). Författarna menade att i en kvalitativ intervju, bygger på det på 

samspelet mellan intervjuare och intervjupersonen. Det vill säga att man insamling in 

 all  information, åsikter, idéer och tankar mellan deltagarna. 

I vår studie gjorde vi intervjuer i syfte att finna och identifiera de “sanna” svaren på 

intervjufrågorna samt förskollärarnas spontana tankar om barns lärande i matematik i 

förskolan. Det vill säga att vi aldrig i förväg kunde veta vad den intervjuade svarade 

(a.a.). De frågor vi ställde i intervjuerna, var i den ordning som de stod på pappret, 

vilket beskriver den grad av standardiserade intervjuer, som möjliggör att jämföra och 

generalisera det vi fått fram i våra intervjuer, enligt Patel och Davidsson (2011).  

Intervjuer bygger oftast på att man ställa frågor utifrån det man vill ta reda på, och den 

som intervjuas måste vara villig att svara på dessa, menar Patel och Davidsson (2011). 

För att få fram fler tankar och idéer i samband med den kvalitativa intervjumetoden 

använde vi oss av en  intervjumall för att kunna få svar på våra frågeställningar. 

Anledningen till att vi använde oss av intervjumallen var att kunna identifiera 

förskollärarnas resonemang och åsikter i anknytning till vårt syfte och våra 

frågeställningar.  

Deltagarna fick frågor som till exempel antal år de arbetat, och vilka erfarenheter de 

hade av matematik, både från sin egen skoltid, samt under sina verksamma år i 

förskolan. Vi ville även undersöka hur de tänker kring matematik i samspel med barnen 

under till exempel dukning och lunch för att få fram svar på våra frågeställningar.  

För att kunna stödja intervjusamtalet använde vi oss av följdfrågor och uppmaningar 

som: “Hur?, När?, Ge exempel!”, vilket Johansson och Svedner (2010, s.33) 

förespråktar. Dessa följdfrågor undviker missförstånd under samtalet och vägleder 

respondenten till att formulera sitt svar på ett utförligare sätt. Avsikten med 

intervjuinspelningen var att registrera “intervjupersonernas svar exakt” (Patel & 

Davidsson, 2011, s.87). Detta gav oss en möjlighet att lyssna på samtalen om och om 

igen och upptäcka, förstå och analysera förskollärarnas resonemang kring matematiken, 

hur de använder olika matematiska begrepp vid måltiden. 

 

4.3 Etiska ställningstagande 

 

Enligt forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) finns fyra huvudkrav som individskyddskrav. Dessa krav är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Utifrån dessa forskningsetiska principer informerade vi alla föräldrar, personal och barn 

som deltog i studien om vårt arbete i enlighet med informationskravet innan vi startade 

med våra observationer.  Dessa fyra krav innebär följande: 
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Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagaren om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 

deras deltagande” (Vetenskapsrådet, s.7). 

Samtyckeskravet innebär att ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagarens samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från 

vårdnadshavare, till exempel om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av 

etiskt känslig karaktär ”(Vetenskapsrådet, s.9). 
  
Konfidentialitetskravet innebär att "All personal i forskningsprojektet, som omfattar 

användning av etiska känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer, bör 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter” 

(Vetenskapsrådet, s.12). 
  
Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, 

inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke- vetenskapliga 

syften” (Vetenskapsrådet, s.14). 
  
När det gällde vår studie använde vi dessa etiska principer på följande sätt: 
  
Vårdnadshavarna informerades om att deras barn endast var passiva deltagare i dessa 

observationer vi utförde. Vi gav föräldrarna en samtyckesblankett (Bilaga 1) där de 

godkände eller inte godkände barnens deltagande i vår undersökning. Genom att ge 

vårdnadshavaren en samtyckesblankett att fylla i ges dessa en inblick i vad det är vi ska 

observera. De förskollärare som deltog i intervjuerna informerades om att de när som 

helst kunde avbryta dessa. Dialogen med förskollärarna i vår studie gav oss en bild av 

deras upplevelse kring möjligheter och hinder att använda matematik vid måltiden. 
  
I enighet med konfidentialitet- och nyttjandekravet försäkrade deltagarna om deras 

anonymt i studien. Detta innebär att namn och ålder är fiktiva. Eftersom vi tänkte att 

barnen inte skulle reagera på att bli filmade ville vi informera dem om vad som skulle 

hända: att de skulle komma att bli filmade med I-paden. Respekt har visats för de 

deltagare som har yttrat sitt ogillande att bli filmade. De filmer som vi spelade in har vi 

använt som underlag i vår studie och sammanställning av våra observationer, men de 

kommer inte att visas i andra sammanhang. Personal, barn och föräldrar som deltagit i 

undersökningen har fått veta studiens syfte och att det endast kommer användas i 

studiesyfte vid Linnéuniversitetet. 

All den information vi samlade in, sparades på våra privata I-pads eller i våra datorer för 

att inte obehöriga skulle kunna ta del av den. Allt material kommer att raderas efter det 

att vi har presenterat vår studie. Deltagarna i studien ska vara så pass anonyma att dessa 

inte går att identifiera i det färdiga materialet. 

 

4.4 Genomförande 

 

Studiens fokus låg på dialogen mellan respektive förskollärare och barnen på de utvalda 

förskolorna samt vad och vilka som skulle observeras och intervjuas. Några 

förskollärare ville gärna bli intervjuade och uttryckte att de hade ett intresse för just 

matematik i förskolan. Förskolecheferna på respektive förskolor blev informerade om 

att deras medarbetare skulle bli intervjuade och delta i en del observationer vilket de gav 

sitt godkännande till. Det insamlade materialet från förskolorna presenteras nedan. 
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4.4.1  Intervjuer 

 

Vi har intervjuat förskollärarna enskilt vid olika tillfällen i ett ostört rum. Varje intervju 

har tagit cirka 25 till 40 minuter, då några av frågorna och svaren behövt utvecklas 

vidare och beskrivas mer utförligt av förskollärarna. 

 

För att inte missa väsentliga detaljer kring förskollärarnas tankesätt om hur de 

implementerar matematiken i vardagen, spelade vi in samtalen med hjälp av en I-pad. 

”För att göra ljudinspelningar under en intervju krävs intervjupersonernas tillstånd” 

(Patel & Davidsson, 2011, s.87). Innan intervjun startade, blev varje deltagare i studien 

tillfrågade om de godkände att vi spelade in samtalet, vilket alla gjorde. Inför 

intervjusamtalen använde vi oss av en intervjumall (Bilaga 2) med öppna frågor och 

avslutade med övergripande följdfrågor. Dessa förberedelser hade vi i syfte att undvika 

missförstånd hos intervjudeltagarna och påverka studiens resultat och analys. 

Intervjufrågorna handlade om intervjudeltagarnas erfarenheter som förskollärare och 

deras syn på matematik i förskolan. Efter intervjuerna transkriberade vi varje samtal för 

sig, för att kunna få fram den enskilde förskollärarens tankar och idéer kring matematik. 

 
4.4.2  Observationer 

 

Våra observationer gjordes under två olika tillfällen med varje respektive förskollärare 

med aktuella barn vid dukning och måltid. Inför våra observationer samtalade vi med de 

förskollärare som skulle delta i studien. Vi valde att inta en icke deltagande roll i våra 

observationer. Patel och Davidsson (2011) menar att en icke deltagande observatör intar 

en slags roll oavsett om denne är känd eller okänd, där denne avvaktar tills de som ska 

bli observerade känner sig bekväma. Detta framkom efter ett tag, när förskollärarna 

kände sig alltmer bekväma, då uppfattade vi det som att de glömde att de blev filmade. 

Det utfördes två observationer per dag vid fyra olika tillfällen. Vid varje tillfälle deltog 

en förskollärare med de utvalda barnen. 

För att observera hur förskolläraren synliggör matematiken vid måltid och dukning 

spelade vi in varje observation med hjälp av en I-pad. Vid alla fyra observationer har vi 

använt oss av våra egna I-pads för att spela in, då detta kändes lättare för att kunna gå 

tillbaka och titta och lyssna flera gånger, och ha tillgång till dem hela tiden. Både 

förskolläraren, barnen och deras föräldrar tillfrågades om deras godkännande att spela in 

våra observationer med I-pad. Eftersom barnen visade ett kameravant beteende hade vi 

I-paden stående på ett ansenligt avstånd från matbordet, för att på så sätt få med det som 

hände före och även under måltiden. 

 

4.5  Databearbetning  

 

Efter det att vi spelat in deltagarnas observationer och intervjuer, gick vi igenom allt 

insamlat material, gång på gång för att verkligen kunna se, om vi hade fått med alla 

grundläggande matematiska begrepp. Det var en stor fördel att intervjuerna och 

observationerna var inspelade då, det annars hade varit lätt att missa det som hände 

under måltiden. 
  
Efter varje observation samlades allt material in för resultat- och analysbearbetning. 

Varje observation analyserades med hjälp av ett observationsprotokoll (bilaga 3). Detta 

gjordes för att vi skulle kunna se på vilket sätt förskolläraren stödjer barns lärande i 
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matematik vid måltiden, och vilka matematiska begrepp förskolläraren använde. Enligt 

våra observationer, fram kom det nya rön i vårt resultat och  i analysen genom att 

utvärdera våra anteckningar och inspelningar. När vi gått igenom våra observationer, 

kunde vi se en del matematiska begrepp som förskolläraren använde under måltiden 

som till exempel talbegrepp, rumsuppfattning, tidord osv. Enligt dessa matematiska 

begrepp som framkom i studien, kopplade vi  ihop dessa med våra frågeställningar. 

Resultat och analysen delades upp i olika kategorier efter matematiska begrepp och 

förskollärarens sätt att stödja barnen  samt möjligheter och hinder. 
 

I de fyra intervjuerna tog vi frågorna en och en och tittade på vad intervjudeltagarna 

svarat och försökte att hitta ett gemensamt pedagogiskt arbetsätt kring förskollärarens 

syn på matematisk tänkande och lärande. Att ta en fråga i taget innebar för 

förskolläraren att det var lättare att tänka ur ett lärandeperspektiv när det gällde att 

stödja barnen i deras matematiska lärande under måltidssituationen, men även se om de 

tyckte att det fanns möjligheter och hinder i detta. 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Syftet med studien var att få kännedom om barns möjligheter till matematisk 

begreppsbildning under dukning och lunch i förskolan. I forskningsprocessen användes 

oftast begreppen validitet och reabilitet. Begreppet validitet i studien behandlar de 

frågor som ska mätas medan reabiliteten framställer studiens tillförlitlighet, enligt Patel 

och Davidsson (2011). Även Stukát (2005) anser att validitet innefattar giltigheten i det 

som ska mätas. I en kvalitativ studie hör begreppet validitet och reabilitet ihop med hela 

forskningsprocessen där begreppet validitet strävar efter att samla en konkret och 

trovärdigt information i undersökningen (Patel & Davidsson 2011).  Enligt Johansson 

och Svedner (2010) och Stukát (2005) innebär begreppet reabilitet att mäta 

noggrannheten i intervju- och observationsmetoder.  

I vår studie använde vi oss av intervjuer och observationer som ett mätinstrument för att 

se hur förskolläraren synliggör matematiken i verksamheten, med stöd av våra 

frågeställningar och följdfrågor för att höja trovärdigheten och tillförlitligheten i arbetet. 

För att öka relevansen i studien, anses reabiliteten tillförlitlig när vi använde oss av 

strukturerade intervjuer. 

Tillförlitligheten i studien hänvisar till att vi är noggranna i själva mätningen vid 

intervjuerna, eftersom intervjufrågorna förstärktes med följdfrågor för att ge oss ett gott 

svar på studiens syfte, analys och resultat och för att undvika missuppfattningar i 

studien. Inspelade observationer med hjälp av I-paden ökar tillförlitligheten i vår studie. 

Eftersom undersökningens styrka baserades på att observera hur förskolläraren 

använder matematiken vid måltiden, använde vi oss av ett observationsprotokoll. 

Observationsprotokollet används i studien för att granska och synliggöra förekommande 

matematiska begrepp som förskolläraren använde under dukning och lunch, (Patel & 

Davidsson, 2011). 
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5  Resultat och Analys  

 

Utifrån de observationer och intervjuer som gjorts, kommer vi nedan att presentera de 

resultat vi kommit fram till, som gett oss svar utifrån de frågeställningar vi formulerat. 

För att kunna förtydliga de matematiska begrepp som framkommer i studien vid 

måltiden, citerar vi nedan några av förskollärarnas tankar kring barns matematiska 

lärande och begreppsbildning i förskolan. Efter varje resultatdel, analyserar vi det 

insamlade materialet, både från våra observationer och  intervju som kopplades med 

tidigare forskning.  

 

5.1  Vilka matematiska begrepp använder förskolläraren vid måltidsituationen 

(dukning och lunch)  för att utveckla barns lärande i matematik i förskolan? 

 

Enligt våra observationerna visar det sig att matematik och matematiska begrepp 

kommer in i barnens rutiner på ett naturligt sätt i vardagen. Samtliga förskollärare lyfter 

medvetet fram de matematiska begrepp som framkommer i dukning och lunch på olika 

sätt. Detta ger barnen en variation av matematiska uttryck, begrepp och förklaringar för 

hur matematiska symboler används och i vilken sammanhang. Detta inspirerar barnen 

 att dela med sig av sina matematiska erfarenheter för att lösa matematiska problem. En 

sammanfattning av våra observationer, visar att tre av fyra förskollärare använder olika 

matematiska begrepp när barnen genomför dukningen och under samtalen vid lunchen. 

as de begrepp som synliggörs i observationerna av förskollärarna. 

 

Björklund (2008) skriver att “begreppsbildning bygger på att man beskriver ett fenomen 

och har samma övergripande innebörd i olika sammanhang” (a.a., 2008, s.57). I våra 

observationer ser vi att det förekommer en hel del matematiska begrepp vid dukning 

och måltid som förskollärarna använder när de samtalar med barnen. De benämner, ger 

begrepp och sätter ord på vad barnen gör, upplever och upptäcker. Med hjälp av 

observationsprotokollet gör vi tolkningen att samtliga förskollärare i undersökningen 

medvetet använder en del matematiska begrepp, som till exempel ord för tid, antal, 

volym, jämförelse, tal och mängd. 

 

Genom att använda dessa matematiska begrepp i samband med olika aktiviteter, ger 

förskolläraren barnen möjlighet att gemensamt upptäcka och reflektera kring 

matematiska principer och göra kopplingar mellan grundläggande matematiska begrepp, 

fenomen och föremål i omvärlden, vilket vidare påvisas av Björklund (2008). Det ger 

barnen förutsättningar för dialog och tänkande samtidigt som dessa aktiviteter är sätt att 

skapa nyfikenhet och förståelse för matematikens innebörd. 

 

I Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) framhålls det att förskolan ska 

sträva efter att varje barn “tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser 

samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld” (a.a., 2010, s.10). Enligt våra 

observationer tolkar vi att de flesta förskollärarna på de båda förskolorna strävar efter 

att använda olika matematiska begrepp genom att namnge och benämna dem med syftet 

att barnen ska upptäcka hur innebörden av ett begrepp kan variera ur olika perspektiv i 

både planerade och spontana aktiviteter vilket stämmer överens med läroplanen för 

förskolan. 
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5.1.1  Resultat och analys av talbegreppen och räkneprincipen 

 

Under observationerna ser vi att talbegreppen och räkneprincipen  lyfts fram av 

förskollärarna på båda förskolorna, när barnen tillsammans med förskollärarna använder 

räkneramsan (ett, två, tre och så vidare). Detta uppstår när dukningsbarnen får 

instruktioner om att de en och en ska hämta ett glas, två tallrikar och två skedar och eller 

när de ska räkna antal barn som är på avdelningen under dagen och hur många som är 

hemma. 

 

Vidare i det pedagogiska arbetet kommer det fram på de båda förskolorna att samtliga 

förskollärare synliggör antalsbegreppet vid måltiden, för att beskriva barnantalet, genom 

att fråga barnen ”hur många barn är vi idag?” eller “hur många kompisar är vi idag vid 

bordet?” I kommunikationen mellan förskollärarna och barnen, fokuserar barnen på de 

visuella likheter och olikheter som de upptäcker när de ska beskriva barnantalet. 

 

Räkneramsan och taluppfattningen kommer fram i samtliga observationer på båda 

förskolorna när förskollärarna ber barnen att räkna antal köttbullar, potatisar och 

fiskbitar på tallriken och kompisar som sitter vid bordet.  Barnen räknar: en, två, tre, 

fyra, fem potatisar och en, två, tre köttbullar. En av förskollärarna ber barnen dela sina 

potatisar. Hon frågar ett av barnen: "Jag ser att du har delat din potatis, hur många bitar 

har du då? ”Pojken räknar och får det till fem men säger: "Det var sex från början". 

Förskolläraren säger: ”Men hur blev det så om du hade sex och nu är det fem?"  "Hur 

kan det ha blivit en mindre?" frågar förskolläraren och pojken svarar genom att peka på 

sin mun. "Okej, du hade den i munnen" säger förskolläraren. Pojken fortsätter prata och 

visar sex fingrar. Senare, när barnen tagit fisk som skickats runt frågar förskolläraren 

vart och ett av barnen vid bordet hur mycket fisk de tagit. Barnen svarar att de tagit vars 

en, men en flicka svarar: ” Jag har delat den i två”. Då frågar förskolläraren ”Hur många 

fick du då?”. Flickan pekar med fingret och räknar. ”Det blir fyra” säger hon. 

Förskolläraren upprepar då ordet fyra för att bekräfta det flickan har sagt. 

 

Solem och Reikerås (2004) menar att tal och räkning tillhör vardagen. Talbegrepp och 

taluppfattning används på båda förskolorna vid dukning och måltid när förskollärarna 

uppmuntrar barnen att räkna upp antal i samband med föremål. Detta framträder i våra 

observationer att matematiska begrepp upptäckts i dialog mellan förskollärarna och 

barnen på båda förskolorna, 

 

Solem och Reikerås (2004) menar att barn knyter ”talord till konkreta saker" (a.a., 2004, 

s.143),  det kan kopplas till bruket av räkneramsan i förskolan. Vid dukning använder 

sig barnen av olika matematiska strategier för att räkna tallrikar, skedar, glas genom att 

använda räkneramsan (ett, två, tre osv.). Vi ser att taluppfattning används i dialog 

mellan en del av förskollärarna och barnen på båda förskolorna genom att 

dukningsbarnen använder räkneramsan. För att lösa problem kan räkning användas som 

ett hjälpmedel, enligt Solem och Reikerås (2004). Det kan liknas vid förskollärarnas 

instruktioner att barnen, en och en, ska hämta två glas, två tallrikar och två skedar. Det 

kan även liknas vid att de ska räkna antalet barn som vistas på avdelningen den aktuella 

dagen och räkna de barn som inte är på förskolan. På detta sätt tränar barnen talserien 

för att förstå talens innebörd, vilket bekräftas av Solem och Reikerås (2004). Författarna 

skriver vidare att när barnen använder antalsord fokuserar de mest på föremålet i sig än 

på antalet. 
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Vi gör tolkningen, att förskollärarna uppmuntrar barnen att använda räkneramsan för att 

träna barnens abstrakta tänkande och talens egenskaper genom att räkna även de barn 

som inte vistas på förskolan under just den aktuella dagen. Ett annat matematiskt 

begrepp som vi ser att förskollärarna använder under lunchen är relationen mellan delar 

och helheter som tillhör talbegreppet. Vi ser att förskollärarna fokuserar på att ge barnen 

möjlighet att, i samspel med andra, upptäcka betydelsen av helhet och delar av den 

totala mängden exempelvis när barnen delar sina potatisar, fiskbitar eller köttbullar. 

Vidare uppmärksammade vi även att delar och helheter kommer fram på de flesta 

förskolorna, som när förskollärarna ber barnet att dela sin potatis i två halvor.  

 

Observationerna visar att samtliga förskollärare stimulerar barnens matematiska 

begreppsbildning, genom  att benämna matematiska begrepp och ge uttryck för det som 

de ser och förstår med fokus på helheter och delar. I samband med att delar och helheter 

när barnen delar upp sina potatisar använder förskollärarna medvetet jämförelseord som 

exempelvis många. Vid lunch, när en pojke efter han  har delat upp sina potatisar i små 

bitar och räknat dem till fem, problematiserar förskolläraren matematiken för pojken 

genom att göra honom uppmärksam på att till början hade han sex potatisbitar på 

tallriken. För att se om han förstår räkneprincipen ställer förskolläraren en fråga: ”Men 

hur blev det så om du hade sex och nu är det fem?"  "Hur kan det ha blivit en mindre?". 

 Då, genom att peka på sin mun bekräftar pojken att han förstår och kan uppskatta ett 

antal av fler än två potatisbitar. Detta ger uttryck till ett matematisk tänkande, där 

barnen medvetengör antalsuppfattning och förståelse för kardinalprincipen genom att 

pojken räknar antal potatisar och anger det antal som de räknat till, vilket instämmer 

med Gelman och Gallister kardinalprincip som Doverborg och Pramling Samuelson 

(1999) skriver om. 

 

5.1.2  Resultat och analys av rumsuppfattning  

 

Under observationernas gång upptäcker vi att alla förskollärarna synliggör förståelsen 

för rumsuppfattning under samtalen med barnen. De lyfter fram olika placeringsord som 

exempelvis på, höger, vänster, bredvid, framför, mitt i och ovanför i olika kontexter, till 

exempel genom att fråga ”vilken fröken sitter bredvid dig?”. En annan förskollärare 

uppmuntrar barnen att tänka ut hur de ska lägga besticken på bordet: “Bra, då lägger du 

en kniv vid varje tallrik och vi får se vid vilken sida vi ska lägga dem. Om det är vänster 

eller höger”. Hon säger vidare: ”Lägg knivarna på högersidan om tallriken på bordet”. 

Under måltidens gång betonas spontant en del matematiska begrepp, där förskollärarna 

tar hänsyn till barnens perspektiv och erfarenheter. Resultatet visar att 

lägesord/placeringsord även förekommer i början av måltiden. Efter att alla barnen tagit 

mat säger de en matramsa tillsammans med förskolläraren.  Förskolläraren ber barnen 

att lägga händerna under bordet. Ramsan lyder: “Alla händer under bordet tills vi sagt 

det magiska ordet: Varsågod! Tack så mycket.” Förskolläraren uppmuntrar barnen på ett 

lekfullt sätt att sätta ord på sina egna handlingar genom att träna de lägesord som 

uppkommer när de säger ramsan tillsammans. 

 

Persson (2006) anser att rumsuppfattningen är viktigt att kunna förstå och veta hur man 

ska orientera sig i omgivningen och andra miljöer. Även Solem och Reikerås (2004) 

påpekar att orientering i rummet sker genom att vi skapar mentala kartor för att 

orientera oss i omgivningen på så sätt använder vi oss av lägesord. Vi ser att alla 

förskollärarna använder lägesord och ordningstal som under, på, vänster höger, bredvid, 

framför, mitt i och ovanför vid dukning och måltid.  Resultatet visar att förskollärarna 
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använder dukning som ett underlag för att lyfta fram en bra variationsgrund för barnen 

att lära sig som ett stöd i deras begreppsbildning i matematik. Att förskolläraren lyfter 

fram placeringsord i samtal med barnen hjälper dem att utveckla det verbala språket och 

kommunikationen ger dem erfarenheter som de kan ta med sig och vilket ger en grund 

för att orientera sig i olika miljöer, menar Persson (2006) Genom att benämna olika 

matematiska fenomen med dess rätta namn och förklara dem, ges små barn möjlighet att 

förstå innebörden av matematiska begrepp och förhoppningsvis en basal förståelse för 

matematik. 

 

5.1.3  Resultat och analys av former och figurer  

 

Med utgångspunkt av de inspelade observationerna, visar det sig att i förskollärarens 

dialog med barnen, lyfts ordet form fram vid jämförelsen mellan två föremål. Ett av 

barnen, jämför sitt glas med förskollärarens mugg genom att säga: ”Mitt glas ser 

likadant ut som din mugg”. Förskolläraren frågar barnet: ”Vad tycker du, är de lika eller 

olika?”. Barnet funderar en stund medan blicken fixeras på de båda föremålen och 

svarar  sedan: “Näää, de är inte lika”. Förskolläraren svarar på ett lekfullt sätt: “ Helt 

rätt, ditt glas och min mugg är inte lika, men de har samma form”. ”Det ser ut som en 

burk utan lock”, svarar barnet efter en stund. 

 

I observationerna uppmärksammas det att förskollärarna lyfter fram begreppet former 

vid en jämförelse mellan ett glas och en mugg. Ett barn upptäcker att glaset som han har 

inte ser likadant ut som förskollärarens mugg. Därefter upptäcker barnet att föremålet 

har samma form som liknar “en burk utan lock” enligt honom. Det som är intressant är 

att barnen bygger en förståelse för fenomenet, genom att visuellt se likheten mellan 

glasets form och muggens form. På så sätt upptäcker barnet mönster och figurer, samt 

ser likheter och skillnader i till exempel form i sin omgivning, vilket konkretiserar 

Perssons (2006) tankar att barnen uppfattar former och mönster i sin omvärld med hjälp 

av sinnen. Detta problematiseras av förskolläraren för att barnen ska kunna utveckla sin 

förståelse för form och sätta ord och reflektera över fenomenet, genom att barnet ska 

kunna dela med sig av sina erfarenheter. På så sätt, får barnen förståelse för 

matematiska begrepp genom att benämna begreppet i olika sammanhang. Detta gör att 

barnet sammankopplar dessa begrepp med andra situationer samt utvecklar förståelse 

för begreppet på olika sätt. Förskollärarens arbete med matematiska begrepp vid 

måltiden, medvetandegör, stödjer och utvecklar det matematiska språket hos barnen. 

Syftet med lärandet av matematiska begrepp är att utveckla barnens det matematiska 

språket för att de ska kunna uttrycka sig i ord i det de ser, samt bekanta sig med nya 

matematiska begrepp exempelvis begreppet former som beskriver enskilda föremål, 

menar Solem och Reikerås (2004). 

 
5.1.4 Resultat och analys av tidsord  

 

Vi lägger märke till att tidsord förekommer i en av observationerna, när en förskollärare 

uppmärksammar barnen före dukningen på att det “strax är dags att äta ”efter att de har 

”tvättat sina 10 små fingrar.” På så sätt lägger förskolläraren fokus på grundläggande 

matematiska begrepp och talen 1-10.  Även tidsord kommer fram när ett av barnen 

frågar en av förskollärarna: “När ska jag gå hem?”. Förskolläraren svarar: ”Du blir 

hämtad klockan halv fyra”. “Hur länge är det?”, frågar barnet. Förskolläraren svarar och 

pekar mot klockan på väggen: “När den stora visaren är på tolvan och den lilla visaren 
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är på sexan”. Barnet undrar om det är länge. “Efter mellanmålet kommer de och hämtar 

dig”, svarar förskolläraren. Barnet är nöjd  med svaret och återgår till sin mat. 

 

Resultatet från dukningssituationen, visar att förskollärarna medvetet försöker möta 

barnens lust till lärande, genom att använda tidsord för att uttrycka tidens ordningsföljd 

före måltid och dukning. Tidsbegreppet uppstår på alla observerade förskolor i dialogen 

mellan förskolläraren och barnen före och under måltiden. Begreppet strax används av 

förskolläraren för att beskriva en viss tidspunkt i vardagen, exempelvis när de ska äta 

eller när de ska gå hem. Solem och Reikerås (2004) menar att tid är ett svårt begrepp för 

barn vilket innebär att tidsangivelsen och företeelser blir uppfattade som korta stunder 

av barnen.  

 

Vi kan se i observationerna att förskollärarna använder tidsbegreppet i sina samtal med 

barnen. Detta tolkar vi som att förskollärarna strävar efter att träna barnens förståelse för 

ordningsföljd i samband med en viss händelse som sker vid en angiven  tidspunkt, 

exempelvis dukning eller vilken tid barnen ska hämtas från förskolan. Vår tolkning kan 

även kopplas till vad Solem och Reikerås (2004) skriver om tidens subjektiva 

företeelser, när det gäller absolut och relativ tid. Detta förekommer i våra observationer, 

exempelvis när förskollärarna använder klockan som mät instrument i frågor som: ”hur 

mycket är klockan” eller när det talas om att det ”strax är dags att äta”. På så sätt tolkar 

vi att förskolläraren förklarar tidsbegreppet för barnet i samband med visa vardagliga 

rutiner, att hämtning sker vid en vis tidspunkt. Detta ger barnet redskap att förstå och 

känna igen innebörden av olika tidsbegreppet som t.ex. igår - idag- imorgon, strax med 

hjälp av språket, menar Solem och Reikerås (2004). 

 

5.1.5  Resultat och analys av sortering och klassificering  

 

Vid ett annat tillfälle visar observationerna att även sortering och klassificering av 

tallrikar, glas och bestick framkommer under dukning på båda förskolorna. En 

förskollärare synliggör matematiska begrepp genom att ge instruktioner till barnen som: 

“Vi behöver åtta flata tallrikar och fyra djupa tallrikar som ska läggas på bordet? Kan ni 

hämta åtta stora glas och fyra små glas som ska sättas på bordet? Glöm inte hämta fem 

stora gafflar och tre små gafflar”. Observationerna visar att när dukningen genomförs, 

utmanar förskolläraren barnen att sortera ett visst antal bestick efter storlek och längd. 

Under sortering och klassificering av glas, tallrikar och bestick uppmärksammas barnen 

att sortera och hämta ytterligare fyra små knivar och tre stora knivar som ska läggas på 

bordet. 

 

Syftet med sortering och klassificering av föremål är att utveckla barnens förståelse för 

matematiska begrepp och ett sätt att lära sig att använda regler anser Forsbäck (2006). 

Studien visar att båda förskolorna använder sig av sortering och klassificering av 

föremål, till exempel att sortera tallrikar, glas och bestick efter storlek och längd. Vi 

upplever att förskollärarna i sin diskussion med barnen medvetandegör och tydliggör 

dessa matematiska begrepp på ett konkret sätt. Konkretiseringen av sortering och 

klassificering görs genom att förskollärarna tillvaratar dukningssituationen, för att ge 

barnen tillfälle att sortera efter föremålens storlek, antal och form med avsikt att känna 

igen föremålens likheter och skillnader vid dukning.  Detta vissas i resultatet av våra 

observationer att barnen lär sig genom sortering och klassificering att ordna och förstå 

de likheter och olikheter som urskiljer sig i samband med en aktivitet på ett intuitivt sätt 

enligt Björklund (2008).  I denna aktiviteten uppmärksammar barnen varandra hur de 
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ska ordna och sortera dessa föremål, genom att se till att, det till exempel ska vara fyra 

små glas eller åtta stora glas på bordet, enligt förskollärarens instruktioner, samt att 

ordna och sortera bestickens längd efter behovet vid dukning. Enligt Björklund (2008) 

kan barnen med hjälp av sina erfarenheter uppskatta och se föremålens  likheter och 

olikheter  på ett intuitivt sätt.  

 

De sorterar glas efter storlek små och stora och besticken efter längd och storlek. Vi ser 

att genom att ordna och sortera med barnen tränar förskollärarna deras tänkande, genom 

att uppmärksamma barnen på olika egenskaper, som storlek och längd hos ett föremål. 

Detta görs medvetet  för att barnen ska kunna se skillnader och olikheter mellan längden 

på besticken eller tallrikarnas storlekar och form. Med hjälp av dessa aktiviteter 

synliggör förskolläraren storlekens relation mellan olika föremål. Detta görs genom att 

låta barnen lägga märke till att föremålet kan variera i längd, storlek och form. På så sätt 

ger förskollärarna barnen möjlighet att öva matematiska begrepp som förekommer vid 

sortering genom att låta dem tänka och reflektera över sina handlingar.  Detta stämmer 

överens med Forsbäck (2006) tankar kring sortering och klassificering av föremål.  I 

samband med sortering och klassificering resulterar det i att förskollärarna arbetar 

parallellt med att träna barnens uppfattning av lägesord och jämförelseord som till 

exempel på, stor och liten.    

 
5.1.6 Resultat och analys av jämförelseord och lägesord  

 

Resultatet av observationerna, visar att barnen möter jämförelseord i samtalet med de 

flesta förskollärarna. De jämförelseord som används i dialog med barnen beskriver olika 

matematiska begrepp som exempelvis liten, lika, olika, likadan, lång och kort. 

Matematiska begrepp framträder när ett barn jämför potatisarnas storlek på sina tallrikar 
och sina kompisars tallrikar. Ett barn säger: “Jag har två små potatisar. Titta fröken, vi 

har likadana potatisar!”. Då frågar förskolläraren: " Hur vet du att potatisen är 

likadan?”. Barnet svarar: “För att de är små”.  Andra matematiska begrepp som kort och 

lång lyfts fram i samtalet mellan förskolläraren och barnen, när förskolläraren fyller 

vatten i glaset till barnen på ett lekfullt sätt medan hon upprepar om och om igen: ”Kort 

eller långt, långt eller kort vatten”. 

 

Resultatet visar att på de observerade förskolorna  lägger  nästan alla förskollärare fokus 

på att träna en del jämförelseord i dialog med barnen som exempelvis många, liten, lika, 

olika, likadan, lång och kort i samband med måltider och dukning. Vi ser att de flesta 

förskollärarna arbetar med olika jämförelsebegrepp genom att låta barnen beskriva och 

jämföra det exakta antalet i en viss mängd.  Solem och Reikerås (2004) förklarar att 

barn relaterar begreppet många för att beskriva antalet. I studien förekommer typiskt 

mängdbegrepp som ordet många som används av barnen genom uppskattning och 

jämförelse av barnantalet, potatisar eller fiskbitar. Detta bekräftar Björklund (2008)  och 

Solem och Reikerås (2004) som delar uppfattning om att jämförelse och bedömningen 

av olika föremål görs när barnen relaterar matematiska begrepp för att uppskatta och 

uppmärksamma likheter och olikheter av föremålet. Matematiken blir meningsfull när 

begrepp som beskriver mängder används i andra sammanhang av barnen. På så sätt lär 

sig barnen att resonera, beskriva, uppskatta och själv bedöma vad som sker och inte sker 

i andra aktiviteter genom att använda lämpliga begrepp. 

 

Andra jämförelse ord som likadana, lika eller olika, visar tydligt att barnen ser likheter 

eller olikheter, när de jämför deras potatisar med kompisarnas potatisar eller när ett barn 

jämför sitt glas med förskollärarens mugg. Barnens uppfattning av dessa jämförelseord 
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används när de ser och upptäcker likheter och olikheter som framträder i samband med 

aktiviteter. Detta ser vi att det stämmer överens med Forsbäck (2006) funderingar kring 

barnens egenskaper i matematiken, att lägga märke till och beskriva det de ser genom 

att kunna skilja på föremål. 

 

Fortsättningsvis visar studiens resultat att på en förskola, i en dialog mellan en 

förskollärare och barnen används matematiska begrepp lång eller kort vid måltiden. Vi 

ser att förskolläraren på ett lekfullt sätt medvetet använder dessa matematiska begrepp, 

för att beskriva dimensionerna och proportionerna av vattenstrålens längd. Genom att 

använda dessa jämförelsebegrepp ser vi att barnen förstår skillnaden mellan de 

proportionerna och dimensionerna som uppstår i en specifik situation, vilket bekräftar 

Björklunds (2008) funderingar om hur barnen urskiljer skillnaderna mellan föremålets 

egenskaper och begrepp. Solem och Reikerås (2004) styrker i sina teorier, att barnen i 

samspel med vuxna lär sig urskilja likheter och olikheter, genom att lyfta fram det 

barnen ser. Det vill säga att barnen uppfattar delar av en helhet genom visualisering när 

de delar upp potatisarna eller köttbullarna på tallriken. Barnen ger uttryck hur de 

uppfattar delarna och helheten med stöd av förskollärarna som stödjer barnen att urskilja 

relationen mellan delar av en helhet. På så sätt hjälper förskolläraren barnen förstå “hur 

delarna förhåller sig till varandra” och ”möjligheten att upptäcka hur flera delar 

tillsammans kan bilda en helhet”, menar Björklund (2008, s.115). 

 
5.1.7  Resultat och analys av rymdmått och volym  

 

Fortsättningsvis kan vi se att andra matematiska begrepp, som rymdmått- och volym 

dyker upp vid en av måltiderna och används av en av förskollärarna på en förskola. 

 Mätningen av vattenvolymen synliggörs på en av förskolorna i studien, när en 

förskollärare fördjupar sig i att lyfta fram förståelse av andra matematiska begrepp som 

rymdmått och volym. Ett barn fascinerades av vattenvolymens skillnad som visas 

mellan hennes vattenglas och förskollärarens. Förskolläraren använder det matematiska 

begreppet mäta genom att ställa frågan: ”Ska vi mäta mängden i glaset?”, till ett av 

barnen. Som jämförelse vill barnet mäta vattenvolymen i en vattenkanna. 

 

I diskussionen med barnet använder förskolläraren ordet måttenhet. Hon ber ett barn 

fylla vattenbringaren med vatten till hälften för att kunna se hur mycket vattenbringaren 

rymmer, det vill säga en viss volym. Därefter använder hon de matematiska begreppen 

liter och deciliter medan barnet fyller på vatten i vattenkanna. Hon säger: ”Några 

deciliter här, så det blir en liter kanske, tio deciliter som blir en liter. Fem, sex, sju … 

nästan sju deciliter”.  ”Man kan se en femma här” visar förskolläraren på 

vattenbringarens måttskala. När barnet i frågan fyller på vatten i vattenbringaren 

upptäckter barnet att den blir tung att hålla och säger: “Oj, fröken det är tungt att hålla 

vattenkannan!”. När barnet får hjälp av förskolläraren att hålla vattenkannan, påpekar 

förskolläraren: “Visst, vattenkannan blir tung. En liter vatten är lika tung som en hel 

liter mjölk i ett mjölkpaket. De är lika tunga. Men när vi har mindre mjölk i 

mjölkpaketet betyder det att det är lite mjölk kvar”. 

 

Begreppet mängd synliggörs vid måltiden när förskolläraren problematiserar 

vattenmängden i ett glas. Barnen möter begreppet liter och deciliter när förskolläraren 

utmanar barnen att se hur mycket vatten rymmer i en vattenkanna. På så sätt ger 

förskolläraren barnen möjlighet att uppleva hur mycket plats vatten tar och reflekterar 

kring sambandet mellan begreppet volym och tyngd när de använder exempelvis 
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litermåttet och deciliter. Mätning handlar om att hitta rätt måttenhet och mätredskap 

enligt Solem och Reikerås (2004). Det gör förskollärarna genom att till exempel be 

barnen fylla en bringare med vatten till hälften. På så sätt lär barnen sig att känna igen 

begreppet volym. Ett annat sätt att lyfta upp och konkret visa tyngden på ett föremål, är 

när förskolläraren förklarar för barnen, skillnaden mellan volym och tyngd med 

mjölkpaketet. Detta visar att förskolläraren medvetetgör och arbetar aktivt för att vidga 

barnens matematiska kunskaper och att utmana barnens matematiska tänkande genom 

att undersöka sambandet mellan rymdmått och volym i deras aktiviteter. 
 

5.2    På vilket sätt stödjer förskolläraren barns begreppsbildning i matematik vid 

måltiden?  

 

Resultatet och analysen av intervjuerna visar att alla förskollärarna har olika 

erfarenheter när det gäller matematik i förskolan. Intervjusammanställningen visar  att 

förskollärarna lyfter fram barns matematiska lärande och betydelsen av matematiska 

begrepp som läges- och tidsord, ord för rumsuppfattning, jämförelse, volym  när det ges 

tillfälle. Observationerna visar att förskollärarna tillsammans med barnen använder 

olika aktiviteter, exempelvis när de räknar barnantalet, plockar fram och räknar antal 

tallrikar, bestick och glas, för att påvisa detta. 

 

En av deltagarnas resonemang i sin intervju, kring att stödja barnens lärande i 

matematik, bygger på en kommunikation som ger barnen fler språkliga möjligheter för 

lärande av nya matematiska begrepp. Detta görs genom att skapa ett konkret logiskt 

tänkande, och även genom att ta tillvara på barnens intressen och forma en verksamhet 

som utmanar och främja deras nyfikenhet för matematik. I en av våra intervjuer svarar 

en förskollärare att: "Det finns nya föremål på tallriken och i skålarna varje dag att 

inleda samtalsämnen om och arbeta med. Fördelaktigt med matsituationer är att alla 

sitter på en stol och förhoppningsvis inte örlar runt. Då får man ju lyfta de där spännande 

matematiska frågorna. Prata, prata, prata, prata med barnen. Växelvis utifrån innehållet i 

barnens dialoger och min nyfikenhet kring något".   

 

Den emotionella dialogen framkommer när förskollärarna tar tillvara på barnens 

initiativ exempelvis när de räknar sina potatisar på tallriken eller när de vill samtala om 

det som finns i skålarna på bordet. I observationernas resultat ser vi att barnens 

spontanitet stöds av förskollärarna genom att använda matematiska begrepp som 

betonar tal och räkneord i dialogen med barnen till exempel när de pratar om hur många 

kompisar de är just den dagen. Detta ser vi även att förskollärarna gör på ett konkret sätt 

i de observationer vi gjort. Eftersom matematik och matematiska aktiviteter i förskolan 

anses vara viktiga i vardagen stödjer förskolläraren barns matematiska tänkande och 

lärande vid måltiden genom att träna tillsammans med barnen olika matematiska 

begrepp. Även detta kan vi se i våra observationer att alla fyra förskollärare gör för att 

stödja barnen genom att prata om hur många barn det sitter vid bordet eller när de ska 

duka tillsammans. Det innefattar även en slags turtagning och att barnen bekräftas av 

den vuxne på ett positivt sätt.  

 

Detta kan vi se i våra observationer då barnen uppmuntras att ge egna förslag och även 

att ta tillvara de rutiner eller aktiviteter som vardagssituationer inbjuder till, exempelvis 

måltiden. Detta är något Johansson & Pramling Samuelsson (2001) lyfter fram i sin 

artikel. Även detta kan kopplas till det som Doverborg (2006b) menar att i en dialog 

med barnen ger det dem en utmaning och erfarenhet de kan ta med sig och de kan 
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koppla ihop matematik med de olika begreppen barnen hört eller använt vid dukning 

och vid måltid. 

 

Fortsättningsvis kan vi i vår analys även koppla det vi har sett i våra observationer till 

Johansson (2003), som menar att samspel mellan den vuxne och barnen är ett sökande 

efter kunskap.  Författaren menar vidare att det är den vuxne som har makten att 

utveckla samtalet med barnen, eftersom det inte alltid kan vara helt jämbördigt i en 

dialog. Den vuxne har ändå ett ansvar, vilket Johansson (2003) tar upp som den 

pedagogiska dialogen och säger att den innebär att två eller flera personer medverkar 

och ger varandra utbyte. En av förskollärarna nämnde att hon tillsammans med barnen 

tar tillvara på matsituationen, när barnen sitter stilla.  Detta ger tillfälle att lyfta 

spännande matematiska frågor som hon vill ventilera eller nappar på något som barnen 

säger.  Observationen visar tydligt att förskollärarna i samspel med barnen gör att hon 

och barnen lär av varandra hela tiden. Den vuxne benämner i samspel med barnen det 

som görs och sägs samt ger förklaringar till barnen under tiden. Intervjuerna visar att 

förskollärarna utgår från barnens erfarenhet genom att tillsammans få en positiv 

inställning till att lär sig nya matematiska begrepp som utmanar barnen och deras 

intressen för lärande. 
 

I samband med måltidens och dukningens aktivitet, uppmuntrar förskollärarna barnens 

intresse för matematiska begrepp på ett, som vi ser det, roligt och praktiskt sätt. 

Deltagarna gör det genom att benämna matematiska fenomen i samband med 

matematiska begrepp som komplement till barnens egna kunskapsbegrepp. Enligt våra 

intervjuer kommer det fram att alla fyra förskollärarna i studien är överens om att 

matsituationen är ett tillfälle att stödja barnens inlärning av matematiska begrepp. 

Förskollärarna anser att i dialogen med barnen läggs det vikt på att sätta ord på deras 

handlingar genom att benämna de matematiska begrepp som dyker upp i vardagens 

rutiner, exempelvis som när de delar upp maten och dukar bordet. “Men, även att vid 

måltiden ta tillfället i akt och till exempel benämna tallrikens form eller bara i dialog 

med barnen nämna att idag sitter du bredvid Kalle”, säger en förskollärare.  Detta gör att 

förskollärarna uppmuntrar barnen aktivt att pröva olika matematiska begrepp i 

sammanhang som underlättar deras medvetenhet och förståelse för de matematiska 

uttryck som lyfts fram genom varierade aktiviteter. “Att som förskollärare ta på sig ett 

ansvar att göra måltiden till ett tillfälle att ge barnen kunskaper kring till exempel 

matematiska begrepp är mycket bra”, svarar en av förskollärarna. “Genom att bara prata 

med och lyssna in barnen vid måltiden ger mig som förskollärare tillfälle att lyssna in 

och utmana barnen utifrån deras perspektiv”, säger en av förskollärarna 

 

Måltiden är ett ypperligt tillfälle att sätta ord på och förklara, särskilt då det inte är så 

många barn samtidigt vid bordet utan man sitter i en liten grupp och har tid att fånga 

upp det enskilda barnet (Johansson & Pramling Samuelsson, 2001). En av 

förskollärarna berättar i intervjun att hon tar vara på detta tillfälle och för att prata med 

barnen under måltiden med intentionen att utveckla barnens intresse för matematiska 

begrepp. Detta ger utrymme för olika språkskapande aktiviteter i förskolan, som till 

exempel måltider, och för att barnen ska kunna skapa en slags struktur i vardagen. 

Således lär sig barnen olika språkuttryck genom att uppleva och skapa sina egna 

erfarenheter som till exempel när barnen lägger märke till tallrikens form eller det som 

finns på tallriken exempelvis en potatis, menar Solem och Reikerås (2004). Även 

Björklund (2009) menar att när förskollärarna ger barnen möjlighet att uttrycka sig 

verbalt, ger detta den vuxne en ökad förståelse för hur barnen tänker, och därigenom 

kan de lättare se saker ur barnens perspektiv, vilket gör att det är lättare för 
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förskolläraren att kunna utmana barnen vidare. Enligt Skolverket (2005) ska vi i 

förskolan ta vara på alla tillfällen, till exempel vardagssituationerna, för att ge barnen 

möjlighet till utveckling och lärande. Detta ser vi att förskollärarna gör både vid 

dukning och vid måltiden med barnen, för att utveckla till exempel matematiska 

begrepp, lyssna in, vänta in barnen och inte bara prata på. 

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultatet att trots att förskollärarnas arbetsätt skiljer 

sig från varandra, arbetar förskollärarna aktivt för att implementera matematik i 

vardagen som läroplanen förespråkar. Med hjälp av varierade aktiviteter samt att 

integrera matematik i en vardagssituation som dukning och vid måltiden ser vi att 

förskolläraren kontinuerligt använder matematiska begrepp för att stödja och vidga 

barnens matematiska tänkande och utveckla deras färdigheter för framtida matematiska 

lärande i skolåldern. 

 

 

5.3  Vad ser förskolläraren för möjligheter eller hinder för att använda 

måltidssituationen för att stödja barns begreppsbildning i matematik? 

 

Intervjuerna av de fyra förskollärarna visar att de alla ger en positiv bild av att använda 

måltiden till att stödja barns begreppsbildning i matematik. De ser att det finns många 

möjligheter, men även vissa hinder. Här under presenteras resultatet och analysen av de 

intervjuer vi gjort med förskollärarna. 

 

Deltagarna i våra intervjuer anser att det finns matematik i allting, och att hemligheten 

är enkel: att kommunicera med barnen verbalt och med kroppsspråk. En förskollärare 

säger i intervjun att hon ibland styr in samtalet naturligt på matematiska begrepp, men 

också försöker snappa upp det barnen säger eller gör under måltiden. Detta för att inta 

en medforskande roll, genom att ställa nyfikna frågor i det kända, men även att de 

utforskar det okända tillsammans för att lära. En annan förskollärare säger att hon låter 

barnen själv försöka prata med varandra och föra resonemang för att till exempel räkna 

ut hur många oliver de ska få för att det ska bli rättvist.  Även när det gäller att fylla på 

mjölk i glaset ges en möjlighet att stödja barnen, då man som förskollärare kan hjälpa 

dem att se hur mycket de kan hälla utan att fylla i för mycket, säger en av 

förskollärarna. Genom att påpeka för barnen att de inte ska fylla på för mycket för att de 

ska känna efter om de orkar dricka upp allt de har i glaset. Detta ger dem en känsla av 

beräkning av volymen i glaset. 

 

En förskollärare uttrycker i intervjun att det finns flest möjligheter att stödja barnens 

begreppsbildning bara genom att duka fram skålar med mat på bordet, eftersom barnen 

måste tänka efter hur många barn det finns vid borden och titta på innehållet i skålen 

och se om det räcker eller inte till de antal som finns, eller om det behövs en annan skål 

med mer mat i. Även genom att handleda barnen på ett bra sätt när de för sina 

resonemang och att ge dem nya infallsvinklar eller bara guida dem utan att tala om hur 

de ska tänka även om de tänker är helt fel. Fortsättningsvis tycker två av förskollärarna 

att fördelen med att duka med barnen är att det är utmärkta tillfällen att träna och 

introducera barnen i matematikens värld samt skapa ett konkret och gemensamt 

matematiskt strävandemål som stärker och stödjer barnens matematiska 

begreppsbildnings medvetenhet. I en lärandeprocess, där matematiska begrepp ska 

synliggöras för barn i samspelet med en förskollärare vid måltiden, är det en fördel om 

detta sker i en lugn miljö för att ett samtal med barnen kring matematik och dess 

begrepp ska kunna föras 
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Ur ett matematiskt perspektiv är fördelen med måltidsituationen, att den är en 

mötesplats, där barnen skapar förtroende och lär sig av varandra och vuxna vid 

matbordet. Barnens inlärningsprocess av matematiska begrepp i olika situationer 

synliggör relationen mellan språk och handling, genom att sätta ord på termer och 

symboler, när de ska dyker upp i vardagen. 

Enligt våra intervjuer framkommer att samtliga förskollärare tydligt visa rett gemensamt 

strävansmål och synsätt för matematik. De flesta intervjuade förskollärare, ansåg att det 

finns fler möjligheter än hinder för att utveckla barnens matematiska begreppsbildning. 

 

Vi tolkar resultatet som att det finns en god lärandemiljö, där förskollärarna vill ge 

 barnen goda möjliga förutsättningarna för lärande. Sheridan och Pramling Samuelsson 

(2009) menar att lärarnas kompetens bygger på att de har kunskap om bland annat barns 

lärande, förmågan att observera och utvärdera deras lärande. De behöver även skapa 

lärandetillfällen för att kunna utmana barnen. Författarna menar att detta ger barnen 

möjligheter att hitta egna strategier för sitt lärande och även möjlighet att utveckla olika 

kompetenser. 

 

Förskollärarna svarade i intervjuerna att de försöker vara medforskande men ändå se till 

att barnen använder sin egen kompetens när de resonerar tillsammans vid måltiden, 

vilket vi även ser att barnen gör i våra observationer. Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) menar att detta kan ses som att förskolläraren ger barnen de 

förutsättningar på ett varierande sätt, genom att de ser barnen som delaktiga och socialt 

kompetenta. Även Sheridan m.fl. (2010) menar att kommunikationen mellan den vuxne 

och barnen är en viktig del i lärandet, vilket bygger på ömsesidighet, och att 

förskolläraren guidar barnen. Detta bygger i sin tur på samspel, barns delaktighet och 

inflytande, men också på förskollärarnas förhållningssätt till regler och makt. 

 

De lärarstrategier som används tillsammans med barnen i deras läroprocess, innefattar 

hur förskolläraren möter och samspelar med barnen och även vad deras pedagogiska 

intentioner är, enligt Sheridan m.fl. (2010). Vidare menar författarna att förskollärarens 

syn på barnen och vad barnen faktiskt kan och på vilket sätt de lär bottnar i lärarens 

attityd och kompetens. Detta visar sig när barnen häller upp mjölken själv. Men även 

under själva dukningen då de själv måste tänka efter vilken skål de ska sätta på vilket 

bord. 

 

Det finns egentligen bara möjligheter att se måltiden som ett ypperligt tillfälle att 

använda matematik för att stödja barns begreppsbildning. Enligt våra observationer och 

intervjuer ser vi att samtliga förskollärare lägger stor vikt vid att synliggöra och främja 

barnens matematiska begreppsbildning genom att ta ansvar som vuxen för att skapa 

mening, förståelse och variation för ett livslångt lärande. På så sätt gynnas barnens 

reflektioner kring matematiska begrepp och nya ord som lyfts fram och problematiseras 

i olika situationer. Detta stämmer in med det som Sheridan m.fl. (2010) lyfter om 

ECERS faktoranalys där kommunikation och samspel ses som en viktig faktor i 

förskolans olika språkliga aktiviteter som till exempel måltiden där barnen kan öva 

språket. Författarna menar att denna faktor innehåller stora möjligheter för barnen att 

lära och utvecklas i relation till de mål som finns i läroplanen. Här ser vi att 

förskollärarna i intervjuerna påpekar att de ser måltiden som en lugn miljö där de har tid 

att samspela med barnen och lära barnen exempelvis matematiska begrepp, men även 

att det under dukningen sker ett samspel och kommunikation mellan vuxna och barn 

hela tiden. Även Björklund (2009) menar att den optimala lärandemiljön är den som 



  
 

32 

erbjuder barnen utmaningar, vilket oftast sker i de spontana samspelen som till exempel 

i vardagssituationerna på förskolan. 

 

Förskolläraren ska ansvara för att barnen ska ”stimuleras och utmanas i sin matematiska 

utveckling”, står det i Läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010, s.10). Detta 

uttryck stämmer överens med det vi ser i vår studie. Dialogen mellan förskollärarna och 

barnen under måltider och dukning, skapar förutsättningar för att förskollärarna ska 

fånga barnens lust och intresse och att vidga deras kunskap om matematik som de möter 

i vardagen. En förskollärare poängterar att för att barn ska vidga sina matematiska 

kunskaper och begrepp är det är viktigt att skapa tillfällen för lärande. Detta för att 

barnen ska kunna visa intresse för olika matematiska fenomen. Hon menar att 

matematik i vardagliga aktiviteter ska vara “spännande och lustfyllda, inte kravfyllda 

 och stressande som uppnåendemålen i skolans olika år”. 

 

En av de intervjuade förskollärarna menar att matematiska hinder sitter i “pedagogernas 

huvud”. Hon säger  vidare att: “synen på matematik kan begränsas bara genom vårt sätt 

att tänka och resonera. Bara dessa begränsningar kan sätta stopp för vår fantasi för 

matematik, tycker jag”. Barnen är utforskande i sitt sätt och matematiken ingår 

automatiskt i dukningen. På så sätt ses det som ett hinder i att stödja barns 

begreppsbildning i matematik”, säger förskolläraren.  Hon tycker att tiden för att duka 

behöver vara längre om målet är att hinna duka efter eget matematiskt tänkande i dialog 

med förskolläraren och för att matematik och matematiska begrepp ska bli synliga för 

barnen. Vidare påpekar en av förskollärarna att åldersblandade barngrupper med olika 

matematiska kunskapsnivåer och erfarenheter anses som ett hinder för att stödja barns 

begreppsbildning i matematik, eftersom barn ständigt kräver förskollärarens 

uppmärksamhet. 

 

Ett annat hinder som förskolläraren ser i att använda måltidssituationen för att stödja 

barnen för att matematiska begrepp ska bli synliga, är att benämna matematiska begrepp 

korrekt i samtalet med barnen. ”Jag kan tycka att det är okej att barnen felinlär 

begreppet trekant istället för triangel men jag säger ju inte att barnet har fel, utan säger 

att vissa kallar det för trekant och att i matematiken heter trekant triangel, för den figur 

du känner som trekant har tre sidor istället för kanter”. “Att benämna matematiska 

fenomen med dess rätta namn för att stödja barns begreppsbildning i matematik är ett 

sätt att stödja barnen för förekommande skolgång”, svarar samma förskollärare. 

 

Enligt de sammanfattade intervjuerna har en del av förskollärarna som deltagit i studien, 

sagt att tidbristen är ett hinder för att kunna ge barnen möjlighet att möta matematik i 

vardagen genom att ta tillvara på andra aktiviteter som ger barnen möjlighet att utvidga 

deras grundläggande matematiska och logiska resonemang. När det gäller barns 

matematiska begreppsbildning, tolkar vi att alla de förskollärare som intervjuades i vår 

studie visar professionalitet och lyhördhet, samt att de skapar intresse för barnens 

lärande, genom att hjälpa barnen att förstå och resonera i relation med omvärlden. 

Barnens lärande “handlar om att göra jämförelser med egna upplevelser i den egna 

verkligheten” menar Doverborg och Emanuelsson (2006, s.161). 

 

Doverborg och Emanuelsson (2006) skriver att barns matematiska tänkande och 

förståelse för matematik utmanas genom att problematisera omvärlden och reflektera 

över sina handlingar och sitt lärande i samspel med andra. Eftersom matematiken är ett 

kommunikativt ämne, som ingår i förskollärarens uppdrag, betonas också vikten att vara 

medveten om språkets betydelse i den matematiska utvecklingen. Att hjälpa barnen att 
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sätta ord på sina handlingar, gör att ”språket hjälper barnen att bygga broar mellan 

informella erfarenheter av matematik och abstrakta symboler”, menar Doverborg och 

Emanuelsson (2006, s.157). Även ett par av förskollärarna i studien poängterar hur 

viktigt språket är för att utveckla det matematiska kunnande. För att barnen ska kunna 

förstå olika matematiska begrepp och symboler måste språkets funktion användas som 

ett verktyg att få barnen resonera och få en bättre förståelse för sin omvärld, genom 

samtal och diskussioner som är kopplade till vardagsaktiviteter. 

 

Sammanfattningen av våra observationer och intervjuer visar att barns lärande av 

matematiska begrepp sker i vardagen med stöd av de flesta förskollärarna med 

utgångspunkt från barnens perspektiv. De ger barnen utmaningar och möjligheter att 

möta ord och begrepp som anger tid, läge, jämförelse, rymd och volym. Dessa 

matematiska begrepp används som ett redskap för att barnen tillsammans med andra ska 

skapa en gemensam mening i vardagen. Genom dessa vardagliga aktiviteter lär sig 

barnen problematisera omvärlden och reflektera över sina handlingar. 
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6  Diskussion och slutsatser 

 

Vårt examensarbete går ut på att undersöka och få kännedom om barns möjligheter till 

begreppsbildning i matematik under dukning och lunch i förskolan, samt att få en bättre 

inblick i hur förskolläraren använder matematik med barnen vid måltidssituationen. Vi 

har även haft några frågeställningar som vi velat få svar på. Vi kommer här nedan att 

diskutera om vi fått ett svar på detta. 

 

6.1 Resultatdiskussion    

 

I resultatdiskussionen presenterar vi studiens syfte och beskrivningen av vad vi har sett, 

och vilka matematiska begrepp som används av förskollärarna för att utveckla ett 

grundläggande matematiskt tänkande hos barnen i förskolan vid måltidssituationer. Men 

även hur och på vilket sätt stödjer förskolläraren barnens lärande i matematik, och 

varför det uppstår möjligheter och hinder att använda måltidssituationen för att stödja 

barns begreppsbildning i matematik. 

 
6.1.1 Vad har vi sett, och vilka matematiska begrepp används av förskolläraren med 
barnen? 

 

Vad har vi sett i vårt resultat som vi kan koppla till våra frågeställningar, och vilka 

begrepp använder förskolläraren sig av vid måltiden och dukningen? 

Sammanställningen av våra observationer visar att förskollärarna i studien använde sig 

av vardagliga aktiviteter som exempelvis dukning och måltid för att stödja och utveckla 

barnens matematiska begreppsbildning. De lyfter fram och uppmuntrar barnen att 

använda nya ord och matematiska begrepp i olika sammanhang, genom att förklara och 

benämna de i olika situationer med omtanke till barnens utveckling och erfarenhet. 

 Doverborg och Emanuelsson (2006) betonar att “måltiderna ger många tillfällen att 

använda matematik” (a.a., 2006, s.137). Det gör att vid dessa tillfällen ges 

förskollärarna möjlighet att följa barnens matematiktänkande och resonemang i 

vardagen. Det beskrivs också som ett sätt att utmana barnens lärandeprocess och 

tänkande kring matematik samt inspirerar förskollärarna att locka fram nya idéer och 

tankar (Doverborg & Emanuelsson, 2006). 

I denna studie har vi sett att samtliga förskollärare värdesätter barnens erfarenheter och 

kunskap i samband med dukning och måltid, genom att använda språket som redskap 

för att stimulera barnens matematiska begreppsbildning och förståelse för matematik. Vi 

ser att både barnen och förskollärarna i dialog med varandra utforskar och använder 

olika matematiska begrepp under dessa styrda aktiviteter, matematiska begrepp som 

barn uttrycker genom handling och delvis via ord. På så sätt ger förskollärarna barnen 

möjlighet att beskriva relationer mellan begrepp och handling samt mellan likheter och 

skillnader, sammankopplade till deras upplevelser. 

Vi ser att genom förskollärarnas förhållningssätt lyfts olika matematiska begrepp fram, 

som till exempel rumsuppfattning, där barnen får träna olika lägesord (på, under, 

vänster, höger, bredvid etcetera). Taluppfattning med begrepp och volym framkommer 

under samtalet vid dukning och måltid med stöd av förskollärarna. Genom att lyfta fram 

dessa matematiska begrepp ges barnen en variation för framtida lärande i matematik. 

Eftersom de flesta aktiviteter och rutiner styrs av tiden, lyfter förskollärarna 

tidsbegreppet i sina samtal med barnen. Syftet är att göra tidsbegreppet synligt i 

samtalet med barnen för att få kännedom om begreppet och utveckla deras förståelse för 
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sin omvärld.  Tid anses som ett abstrakt språkligt begrepp som knyts till subjektiva och 

konkreta upplevelser, enligt Solem och Reikerås (2004). På så sätt anknyter barnen 

dukningen och måltiden till begreppet tid som beskriver en viss ordning i barnens 

vardagsrutiner. 

Utifrån våra observationer visar det sig på en förskola att matematik inte ingår vid 

dukning, eftersom förskolläraren inte tar vara på tillfället, att använda aktiviteten som 

redskap för att få in matematiken och dess begrepp i samspelet med barnen. 

Anledningen till att förskolläraren inte tar tillvara på tillfället att använda matematik 

under måltiden, är kanske på grund av att man inte ges möjlighet till detta. Eller på 

grund av att alla barn inte har samma matematiska kunskaper och färdigheter för att 

förstå vad förskolläraren menar. Även om det inte alltid ges möjlighet att lyfta fram 

matematiken i vardagsaktiviteterna, är det viktigt att fundera på, att barnens utmaning 

lust och nyfikenhet för matematik ska åstadkommas på ett kreativt sätt, menar 

Doverborg och Emanuelsson (2006). 

I detta fall tycker vi att det är synd att förskollärarna inte tar vara på dessa pedagogiska 

tillfällen som dukning och måltid faktiskt är, vilket även visar sig i våra observationer. 

En av förskollärarna påpekar att tiden inte alltid finns för att göra dukningen till 

pedagogiska och lärorika tillfällen för och med barnen. Enligt Sheridan och Pramling 

Samuelsson (2009) är det utmärkande för god pedagogisk kvalité i förskolan att 

förskolläraren i samspel med barnen tar tillvara barnens erfarenheter och använder dessa 

i aktuella händelser. Barnen får tillfälle att lösa och reflektera över matematiska 

problem i naturliga situationer, som till exempel vid dukning av bordet. I våra 

observationer kan vi se att inte alla förskollärarna tar vara på detta. 

Vi undrar om det är så som en av förskollärarna påpekar i intervjun, ett hinder för att 

duka med barnen är tiden, men också att på vissa förskolor är det barn i olika åldrar, och 

man ska räcka till för alla samtidigt. Kan det vara så som Johansson (2003) säger, att 

vissa förskollärare sällan diskuterar i arbetslaget vilken betydelse miljön och 

verksamheten som helhet har för barnens lärande? Den reviderade Läroplanen för 

förskolan Lpfö98 (Skolverket, 2010) uttrycker att arbetslaget ska “samarbeta för att 

erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och 

hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling”, (a.a., 2010, s.11). Vi 

anser att detta är viktigt för att arbetslaget ska kunna samarbeta på ett bättre sätt för att 

erbjuda barnen en lärorik miljö, och för att stödja och utveckla deras tänkande kring 

matematik och matematiska begrepp. Fortsättningsvis ser vi att matematik och språk 

hör ihop i barnens vardagliga aktiviteter. Dessa vardagliga aktiviteter ger barnen 

möjlighet att upptäcka och lära nya matematiska begrepp och termer med fokus på 

barns ordförråd. Samtliga förskollärare i studien poängterar att barnen ser matematik 

och dess begrepp som ett språk, där barnen förknippar matematiska begrepp med 

vardagliga aktiviteter. Språket har en avgörande betydelse för barns lärande och 

förståelse av matematiska begrepp för att de ska kunna ge uttryck för känslor, förklara 

olika fenomen och det de ser i omvärlden för att skapa ett sammanhang och mening. 

 
6.1.2  Hur och på vilket sätt stödjer förskolläraren barns begreppsbildning i matematik 
vid måltiden? 

 

Hur använder förskollärarna måltiderna och hur tar de vara på dessa tillfällen för att 

stödja barnen, och på vilket sätt gör de det? Den tolkning vi gör, och vad vi ser, är att 

förskollärarna använder det som finns tillgängligt vid måltiden för att få in matematiska 
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begrepp på ett roligt sätt. Att använda sig av potatisar, fisk eller genom att bara hälla 

upp vatten, för att i samspel med barnen ger dem nya begrepp eller öva på sådant som 

de känner igen sedan tidigare är mycket positivt, anser vi. När vi nu ser resultatet av 

studien, märker vi att vi har fått en bättre inblick i hur förskollärare använder måltiden 

till att lära barn vad matematik kan vara.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att det är positivt att förskollärare 

redan när barnen är små kan prata med dem om hur stor portion de vill ha och hur 

mycket de har på tallriken. Fortsättningsvis menar författarna att desto äldre barnen blir 

desto mer kan vi använda begrepp som hur mycket och hur många. Även om barnen 

själva tar upp mat på tallriken, kan de ändå behöva en vuxen för att se till att de inte tar 

för mycket, de ska orka äta upp det de tagit. Författarna menar även att när det gäller 

måltiden är denna ett bra tillfälle för förskolläraren att använda matematiska begrepp 

och benämna dessa för barnen och ta vara på det som finns på bordet utifrån 

matematiska aspekter på ett naturligt sätt (a.a.). Detta kan vi koppla till vad vi ser att 

förskollärarna gör i våra observationer, till exempel när de frågar hur många potatisar 

barnen har på sina tallrikar. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att 

genom att göra barnen uppmärksamma på till exempel antalet potatisar, ger vi dem 

erfarenhet av vardagliga saker och “gör barnens tänkande om matematiska begrepp och 

idéer till figurer som de kan relatera till” (a.a., 1999, s.53).  

Genom samspel och dialog och genom att inte ha förutfattade meningar om vad barn 

kan eller inte kan, kan vi hjälpa barnen. Om barnen förstår de begrepp vi använder eller 

inte har ingen större betydelse, utan att barnen har hört dem är det viktigaste. Senare i 

förskolan, vid något annat tillfälle eller i skolan kanske de hör begreppet igen och kan 

då koppla det till något som de kan se på sin tallrik, eller bara genom att hälla upp ett 

glas vatten och veta hur mycket till exempel sju deciliter är. 

Doverborg och  Pramling Samuelsson (1999) anser att det har stor betydelse att i en 

dialog mellan den vuxne och barnen att ha fokus på olika fenomen och situationer som 

kan ha anknytning till matematik. Genom att förskolläraren intar detta förhållningssätt 

gentemot barnen bidrar denne till stor del till att skapa lust och intresse hos barnen för 

att utforska världen omkring dem och utveckla ett matematiskt ordförråd.  

 

På detta sätt, ser vi att förskollärarna ger barnen tillfällen att möta olika matematiska 

begrepp, och därigenom skapas ett matematiskt ordförråd som barnen har med sig 

vidare i andra sammanhang även längre upp i skolåren. Författarna skriver vidare att 

genom att den vuxne kommunicerar verbalt i samspelet med barnen har detta stor 

betydelse för barnens fortsatta språkliga utveckling (a.a.). 

 
6.1.3  Varför uppstår det möjligheter och hinder att använda matematiska begrepp vid 
dukning och måltiden? 

 

Varför blir resultatet som det blir? Har det att göra med att de förskollärare som vi 

observerar och intervjuar har ett vist intresse för matematik? Eller är det för att de är just 

förskollärare? Får vi ett annat resultat om vi observerar och intervjuar barnskötare och 

förskollärare? Varför ser några av dem mest möjligheter, och varför ser några hinder för 

att använda måltiden till att öva matematik med barnen? 

Vad vi kan se är att alla förskollärarna använder måltiden till något positivt och att de 

gör barnen delaktiga i dukningen innan maten. Vi talar om för de förskollärare som vi 

ska observera, att det är matematiken vi ska observera, både under dukningen före och 
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under måltiden, vilket kan ha påverkat förskollärarna att använda matematiska begrepp 

mer än de brukar, men detta är inget vi vet. En annan aspekt som får oss att fundera, är 

de hinder så som tidsbristen och barngruppens blandade åldrar som vissa av 

förskollärarna upplever emellanåt under dukning och måltider. Detta kan vi till viss del 

hålla med om att tiden ibland inte räcker till, att dukningen då sker endast av oss vuxna. 

Att det finns åldersblandade grupper kan vi tycka är positivt då barnen lär av varandra 

som till exempel dukningen som de gör tillsammans. En annan anledning till att detta 

ses som ett hinder kan vara den bristande kommunikation mellan förskolläraren och 

barnen som ofta uppstår på grund av otillräckligt ordförråd (på grund av ett annat 

modersmål) i samband med att hitta olika vägar fram till barnens tänkande och intresse 

för matematik. ”Beroende på våra subjektiva handlingar och erfarenheter, används 

språkets funktion som stöd för att upptäcka barnens tankar”, menar Solem och Reikerås 

(2004, s.21). Vi vuxna kanske inte alltid förstår vad barnen säger eller vilka kunskaper 

och erfarenheter de har, men vi ser att förskollärarna använder en stor kreativitet för att 

utveckla barnens matematiska tänkande vidare. När förskolläraren uttrycker sig på ett 

språk som barnet inte förstår och vad som menas kring ett matematiskt begrepp uppstår 

missförstånd eller tystnad i deras kommunikation. Ett stort ansvar läggs på den vuxne, 

att förstå vad som ligger bakom dessa situationer när barnet inte förstår innebörden av 

matematiska begrepp, läggs vikten på förskolläraren att åter hitta vägen till barnens 

tänkande och språk, anser Solem och Reikerås (2004).  

 

Trots att tidbrist anses som ett hinder av några av förskollärarna, är det viktigt att tänka 

på att ge barnen möjlighet att möta matematik i vardagen genom omväxlande 

matematiska aktiviteter som genererar olika matematiska begrepp. När det gäller barns 

matematiska begreppsbildning, tolkar vi observationerna så, att alla de förskollärare 

som intervjuas i vår studie visar professionalitet och lyhördhet samt skapar intresse hos 

barnen för lärande, för att hjälpa barnen att förstå sin omvärld. “Det handlar om att göra 

jämförelser med egna upplevelser i den egna verkligheten”, menar Doverborg och 

Emanuelsson (2006, s.161). Genom dessa vardagsrutiner och olika aktiviteter ger 

förskollärarna stöd och möjlighet för barnen att ställa frågor, reflektera och vidga sitt 

tänkande kring matematik och dess begrepp, och dessutom lär sig barnen att själva 

uppleva, jämföra och förstå matematiska principer. 

 

Sammanställningen av våra intervjuer och observationer visar tydligt att förskollärarnas 

syn på matematik grundas på barnens intresse och lärandet, genom att vidga deras 

tänkande och resonemang förankrat i de situationer och aktiviteter som vardagen 

erbjuder. Detta stämmer in med Solem och Reikerås (2004) tankar kring att 

“matematiken utvecklas och uttrycks genom att man pendlar mellan handling och 

tänkande, genom matematiska aktiviteter” (a.a., 2004, s.10).  

 

6.2 Metoddiskussion  

 

Vi anser, så här i efterhand, att de två metoderna vi valde var bra. Genom vår 

observation har vi kunnat få en inblick i hur man kan använda måltiden till att 

introducera matematik på ett roligt och lärorikt sätt. I våra observationer är det olika 

åldersgrupper och olika många barn i varje grupp som sitter vid matbordet med 

förskolläraren, vilket kan påverka sättet de kommunicerar med barnen. De förskollärare 

som vi observerade och intervjuade är vi bekanta med vilket kan vara en påverkande 

faktor till de svar vi fått i intervjuerna och att det användes mycket matematik vid 

måltiden. Om vi inte hade känt dem sen tidigare kanske vi hade fått andra svar på våra 

intervjufrågor och vid observationerna hade vi kanske inte sett någon matematik alls. Vi 
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konstaterar att de deltagare som filmades var positiva till att bli observerade då de gärna 

ville veta hur de själv använde måltiden till att ge barnen stöd i sitt matematiska lärande 

och om det fanns något de kunde ändra på hos sig själv. Genom att berätta för 

deltagarna att det var matematik vi ska göra en studie kring gav vi dem möjlighet att 

tänka på innan, hur de skulle svara på frågorna vi ställde, och hur de skulle agera vid 

både dukningen och måltiden, då de redan visste vad vi skulle titta på. Vi känner att vår 

relation till deltagarna inte har förändrats på något sätt, utan vi har bara fått positiv 

feedback från dem för ett fortsatt arbete kring matematik med barnen. Troligtvis har vår 

relation till deltagarna inte påverkat studien negativt, utan snarare har förskollärarna 

varit mer öppen för ett kritiskt tänkande och studien. Intervjuerna vi gjort är positiva 

och det har varit bra att intervjua förskollärarna enskilt. Så här i efterhand ser vi att det 

även kan vara en god idé att intervjua förskollärarna två och två, för att få fram en 

diskussion i vissa av de frågor vi ställde. Vad vi även kanske skulle kunna ha gjort, är 

att provintervjua någon innan vi gjorde de riktiga intervjuerna.  Detta styrker Patel och 

Davidson (2011) i sin bok Forskningsmetodikens grunder, att det är positivt att först 

göra en pilotintervju eller en deltagandeobservation som används som underlag för den 

egentliga intervjun som man ska göra. Vidare menar författarna att “ingen forskare 

börjar med ett tomt blad” (a.a., 2011, s.83). 

En stor fördel är också att vi har använt oss av en I-pad vid observationerna eftersom vi 

har kunnat titta igenom filmerna många gånger för att upptäcka nya saker. Att använda 

våra I-pads vid intervjuerna är även det positivt, eftersom vi annars inte kunnat hinna 

med att anteckna allt som sägs. Att transkribera intervjuerna har varit tidskrävande, men 

även lärorikt att lyssna och skriva ner det som sagts. 

 

6.3 Vidare forskning 

 

Denna studie har visat hur matematiken lyfts fram av de medvetna och engagerade 

förskollärarna, genom att stimulera och utveckla barnens tankar och idéer för matematik 

i vardagen. När det gäller fortsatt forskning känner vi att det hade varit intressant att 

undersöka förskollärarna, utan att ta hänsyn till etiska principer när det gäller 

informationskravet att informera deltagarna i studien. Anledningen till detta är för att 

kunna se om resultatet skulle vara detsamma, om vi hade spelat in samma aktivitet  utan 

att förbereda förskollärarna på vad vi skulle observera i vår studie.  
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Bilagor 
Bilaga 1  
 
              Samtyckesblankett för examensarbete 
 

Vi heter Ann-Charlotte Nielsen och Ramona Andersson och går sista terminen i 

lärarutbildningen på Linnéuniversitetet. Vi ska nu skriva examensarbete. Studiens syfte 

är att få kännedom om vilka möjligheter och hinder förskolläraren upplever att det finns 

till att använda matematik vid måltiden. 

  

Vi skall göra en undersökning på förskolan, vilket innebär att vi kommer spela in 

barnen samt pedagoger med hjälp av Ipad vid ett tillfälle under matsituation. De 

insamlade uppgifterna får endast användas i forskningsändamål som underlag till vårt 

arbete. Vi kommer använda informationen från barn och pedagoger på så sätt att de inte 

kan kännas igen i rapporten. Även kommer det insamlade materialet att förstöras efter 

att examensarbetet skrivits färdigt 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning 

enligt ovan behöver vi Ditt/Ert samtycke. 

  

Arbetet sker under handledning Vår handledare arbetar på Linnéuniversitet, Växjö, 

Institutionen för matematik didaktik och nås på: 

  

E-post: malin.gardesten@lnu.se 

Telefon: 0480-497082. 

  

Kontakta gärna oss om ni har frågor på tel. Ann-Charlotte Nielsen - 0721772722 och 

Ramona Andersson - 0762149441 

  

Tack på förhand! 

Hälsningar 

  

Ann-Charlotte Nielsen och Ramona Andersson _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  

Samtycke för Examensarbetet____________________________________________ 

  

Jag/Vi samtycker till att mitt/vårt barn får delta i denna undersökning enligt ovan 

JA ( ) NEJ ( ) 

  

Vårdnadshavarens 

underskrift________________________________________________ 

 



  
 

II 

Bilaga 2  
                                    Intervjumall 
  

 Intervjufrågor och följdfrågor till intervjuer: 

  

1. Hur länge har du arbetet som förskollärare? 

  

2. Vad har du för egna erfarenheter av matematik från skolan? 

  

3. Hur ser du på användandet av matematik med barnen i förskolan? 

  

4. Hur arbetar du/ni med matematik med barnen? Ge exempel. 

  

5. Använder du ofta matematiska begrepp med barnen i vardagen? 

  

6. Beskriv hur arbetar du med t ex olika begrepp i matematik med barnen? Ge exempel 

och förklara. 

  

7. Vilka möjligheter och hinder ser ni i arbetet med matematik med barnen? 

  

8. Hur ser du på måltidens betydelse för barnens lärande? 

  

9. Hur använder du måltiden för att ge barnen ett grundläggande tänkande när det gäller 

matematik? 

  

10. Hur anser du att måltiden kan användas för att stödja barnens lärande i matematik? 
  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga 3  

                     Observationsprotokoll - Matematiska begrepp 

 

RUMSUPPFATTNING – PLACERINGSORD 
  

PÅ – AV 

ÖVER – ÖVERST- UNDER 

IN – UT 

I – PÅ 

UPP – NER 

FÖRRE – EFTER 

FÖRST – SIST 

FRAMFÖR – FRAMÅT- BAKOM 

HÖGST UPP – LÄNGST NER 

NÄRA – LÅNGT IFRÅN- MELLAN 

INNANFÖR – UTANFÖR 

BREDVID – LÅNGT IFRÅN 

I BÖRJAN – I MITTEN – I SLUTET 

HÖGER – VÄNSTER- RAKT FRAM 

  

 JÄMFÖRELSEORD 
  

STORLEK: STOR– KORTARE- KORTAST – LITEN- MINDRE- MINST 

ANTAL: MÅNGA – FÅ 

KVANTITET: MYCKET – LITET 

MASSA (VIKT): TUNG – TYNGRE- TYNGST- LÄTT- LÄTTARE- LÄTTAST 

LÄNGD: LÅNG – LÄNGRE- LÄNGST- KORT- KORTARE - KORTAST 

HÖJD: HÖG – HÖGRE- HÖST- LÅG 

BREDD: BRED – BREDARE- BREDAST- SMAL- SMALARE- SMALAST 

TJOCKLEK: TJOCK – TJOKARE- TJOCKAST – TUNN- TUNNARE- TUNNAST 

VID- VIDARE- VIDAST 

  

 TIDSORD 
  

NU – DÅ 

OFTA – SÄLLAN 

SEDAN 

STRAX 

SNART 

NYSS 

IBLAND 

ALLTID 

  

SORTERING OCH KLASSIFISERING 
  

SKILLNADER - LIKHETER, 

LIKA - OLIKA, 

SORTERA, JÄMFÖRA, EGENSKAPER 

  

 FORMER OCH FIGURER 

  
BEGREPP: KANT, SIDA, HÖRN, LIKA, OLIKA. 

GEOMETRISKA FORMER 

CIRKEL- 

KVADRAT 

REKTANGEL 
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