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Sammanfattning  

 
Matematik är ett begrepp som många kopplar till skolverksamhet och teoretisk räkning i 

matematikböcker. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi gjort observationer på två 
förskolor för att kartlägga vilken funktion måltider kan ha för barnens matematikutveckling.   

Läroplanen för förskolan tar upp mål som verksamheten ska sträva mot för att barnen ska få 
den kunskap och möjlighet till utveckling som de har rätt till. Den synliggör även det ansvar 
pedagogerna har för att ge barnen den kunskap som behövs för de ska kunna utveckla sina 

matematiska förmågor.  

Vår studie visar att matematik är ständigt förekommande under måltider i de båda 

förskolorna. Matematik kan ha olika uttrycksformer, som när barnen delar frukt eller jämför 
potatisar med varandra. För att kunna använda måltider och andra situationer som ett verktyg 
för barnens matematiska utveckling är det viktigt att pedagogen har kompetens och 

medvetenhet inom det matematiska området. Har pedagogen tidigare erfarenheter och 
kunskaper inom matematik kan hon/han skapa stora möjligheter för barnen att utvecklas inom 
det matematiska området, detta genom att ta vara på barnens tidigare erfarenheter för att skapa 

nyfikenhet och lust att lära. 
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1. Inledning 

Matematik är ett begrepp som många kopplar till en skolverksamhet där barn räknar och 

använder sig av de fyra räknesätten i matematikböcker. Matematik i förskolan handlar dock 
inte om formellt skrivande (Doverborg, 2000). Barn som är inskrivna i en förskola är mellan 

0-6 år och har inte förkunskaper för att räkna i matematikböcker, men de har kunskap att 
kunna använda sig av de fyra räknesätten ändå (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2005).  Det är 
upp till pedagogerna att skapa möjligheter för barnen att utveckla matematiska kunskaper och 

att synliggöra matematiken i vardagen genom att ta vara på barnens tidigare erfarenheter och 
skapa nyfikenhet och lust för att lära (Ahlberg, 2000). Barnens värdering och intresse för 

matematik är betydelsefullt för deras inlärning och kunskapsanvändning (Bergius & 
Emanuelsson, 2000). I förskolan planeras i regel inga matematiklektioner men matematik 
förekommer hela tiden i barns vardag. Matematik kan ha olika uttrycksformer, exempelvis när 

barnen delar frukt eller jämföra potatisar med varandra.  

Läroplanen för förskolan tar upp mål som verksamheten ska sträva mot för att barnen ska få 

den kunskap och möjlighet till utveckling som de har rätt till. Den synliggör även det ansvar 
pedagogerna har för att kunna ge barnen den kunskap som behövs för att de ska kunna 

utveckla sin matematiska förmåga. Under vår verksamhetsförlagda utbildning, som varade 
under fem veckor, har vi velat ta del av hur detta genomförs i praktiken. Vi har därför 
observerat matematiska situationer på de två specifika förskolor där utbildningen varit 

förlagd. Under dessa veckor har vi observerat matematik i så stor utsträckning som möjligt 
men fokus har under bearbetningen av resultatet kommit att ligga på hur måltiderna kan 

användas för att gynna barnens matematikutveckling.  

Hela arbetet är skrivet tillsammans av författarna 
 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga den matematik som barn i två specifika förskolor 
dagligen kommer i kontakt med under måltider. Utifrån observationer om hur matematik 
används vid måltider kommer uppsatsen att belysa möjligheter att arbeta med matematik.  

 

1.2 Frågeställning  

Vilken funktion har måltiderna för barnens matematikutveck ling?  

 



 

 

2. Teoretisk referensram  

Syftet med detta avsnitt är att skapa en bild av hur aktiviteter med inriktning på att utveckla 

barns matematiska förståelse i förskola beskrivs av pedagoger och forskare. Först presenteras 
Friedrich Fröbel och Lev Vygotskij som båda har påverkat dagens förskola med sina tankar 

kring barns utveckling. Därefter lyfts matematiken i läroplanen för förskolan, Lpfö 98, fram 
för att tydliggöra vilka mål och ansvar som förskolan har att rätta sig efter. För att skapa en 
överskådlig bild av matematikens uttrycksformer i förskolan presenteras sedan matematiska 

begrepp och områden. Sist avser avsnittet att synliggöra hur sambandet mellan matematik och 
förskola presenteras.  

2.1 Fröbel och Vygotskij 

Fröbel (1782-1852), grundaren till tyska Kindergarten, betonade dels den fria lekens betydelse 
dels gruppens betydelse för barns lärande. Fröbel utformade lekmaterial som kom att 

användas på Kindergarten. Redan här förekommer matematik. Lekmaterialet systematiserades 
med utgångspunkt i de geometriska egenskaper som klotet, cylindern och kuben besitter 
(Ahlberg, 2000). I Människans fostran ser Fröbel (1995) i paragraf 76 på matematik på 

följande sätt: 

I matematiken uppenbaras såväl den yttre som den inre världen. Matematiken rör sig 

alltså både om människan och naturen. Den framgår ur världsanden, ur rena 
tankelagar och är ett synligt uttryck för dem, för det absoluta tänkandet. De företeelser, 
förbindelser, former och gestalter, som har sin grund i detta absoluta tänkande, finner 

matematiken också utanför sig i yttervärlden. (…). Matematiken består inte av en 
bestämd summa former och sanningar, särstående och funna av en tillfällighet. Den är 

ett levande, oavbrutet helt, vilket skapar sig på nytt ur sig självt, och utvecklar sig 
oavbrutet i den mån, som det mänskliga tänkandet och människoanden fortskrider i sitt 
sökande efter enhet och mångfald, både i kunskap och åskådning. (s.139) 

Dagens förskola har starka rötter i den tradition som Fröbel uttryckt. Trots att hans lekmaterial 
med geometriska grundformer hade som mål att utveckla barns matematiska begrepp hade 

matematik i förskolan inte någon framträdande roll förrän på 1990-talet då förskollärare i 
större utsträckning började intressera sig för grundläggande matematik. Tidigare sågs 
matematik som ett ämne som tillhörde skolan (Doverborg, 2000).  

En annan grundsten i dagens förskola är det sociala samspelet inspirerat av Vygotskij (1896-
1934). Hwang & Nilsson (2003) menar att Vygotskij ansåg att ett barns utveckling är ett 

resultat av dess sociala samspel med såväl föräldrar och syskon som med lärare. Han menade 
att människan skaffar sig psykologiska verktyg för att klara av att hantera problem och tolka 
och hantera sin omgivning. Det främsta psykologiska verktyget människan utvecklar är 

språket, vilket hjälper barnet att se framåt och bakåt i tiden och inte vara fast i nuet. Språken 
blir en väg in ett socialt samspel och en kognitiv utveckling som sker både inifrån-och-ut och 

utifrån-och- in. Detta i sin tur fick Vygotskij att intressera sig för barns förmåga att utveckla 
sitt tänkande och sin problemlösningsförmåga. Han intresserade sig för hur ett barn tänker när 
de konfornteras med ett problem. Vidare pratade Vygostskij om en proximal utveckling, en 

utveckling som ligger ett litet steg före barnens nuvarande utveckling. Han menade att det är 
den vuxnes uppgift att hjälpa barnen att utveckla sin proximala utvecklingszon.  



 

De vuxna ska låta barnet få möta krav och utmaningar som barnet kan klara av genom 

att anstränga sig och/eller få stöd från en mer erfaren person – kort sagt få barnet att 
spänna bågen och pröva sin förmåga. (s.50) 

Vygotskij var dock noga med att påpeka att kraven på barnen inte får bli för stora. Den 
vuxna ska stödja och främja inlärningen och utvecklingen hos barnet. (Hwang & Nilsson, 
2003) 

 

2.2 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 

Skolverket upprättade 1998 en särskild läroplan för förskolan, Lpfö 98. Samtliga pedagoger i 

förskolan har skyldighet att utgå ifrån Lpfö 98 i arbetet på förskolan. Grundtanken med Lpfö 

98 är att alla barn ska få vara delaktiga i förskolans verksamhet. Förskolan ska vara uppbyggt 

kring demokratiska beslut och ta vara på barnens åsikter och intressen. Barnens tankar och 

behov ska ligga till grund för att skapa god arbetsmiljö för alla individer.  

Lpfö 98 inkluderas av 16 mål att sträva mot. Dessa mål är till för att ge barnen möjlighet att i 

förskolan ta eget ansvar, ifrågasätta, påverka och ta egna initiativ. Av de 16 mål som finns är 

fyra direkt knutna till matematik:  

Barnen ska kunna utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika material och tekniker. (Lpfö 98, s.9)  

Barnen ska kunna utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 

meningsfulla sammanhang. (Lpfö 98, s.9) 

Barnen ska kunna utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen 

tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum. (Lpfö 98, s.9) 

Barnen ska kunna tillägna sig och nyansera innebörden i begrepp, ser samband. (Lpfö 

98, s.9) 

Ansvaret för att barnen ska kunna uppnå dessa mål ligger i pedagogernas och arbetslagets 

händer. Detta ansvar i förhållande till matematiken förtydligas på följande sätt:  

Pedagogens ansvar är att stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av 

skriftspråk och matematik. (Lpfö 98, s.10)   

Pedagogens ansvar är att ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt 

stärka barns tillit till den egna förmågan. (Lpfö 98, s.10) 

Pedagogens ansvar är att ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 

svårigheter av olika slag. (Lpfö 98, s.10) 

Pedagogens ansvar är att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig 

nya saker, att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper. (Lpfö 98, sid 10). (Utbildningsdepartementet, 

2006) 

 

 



 

2.3 Matematiska uttrycksformer 

En genomgång av matematiska uttrycksformer och begrepp kan göras väldigt lång. Då syftet 

med detta avsnitt inte är att redogöra för allt som finns dokumenterat om detta utan att 

synliggöra hur matematiken kommer till uttryck i resultatavsnittet presenteras här enbart 

matematik med direkt anknytning till de måltidsobservationer som gjorts.  

Malmer (1993) delar in matematiska ord och uttryck i fyra områden: benämningar¸ 

jämförelseord, lägesord och tidsord. Nedan presenteras vad dessa områden i praktiken 

innebär. 

Benämningar 

Med benämningar beskriver vi fenomen som till exempel färg, form, storlek och utseende.  

Jämförelseord  

Ett jämförelseord svarar på frågan hur och kan i vissa avseenden delas in i kategorier. Malmer 

(1993) pekar ut tio olika kategorier. Dessa beskriver storlek, antal, kvantitet, massa, längd, 

höjd, bredd, tjocklek, ålder och pris. Till varje kategori tillhör matematiska begrepp som gör 

det möjligt att göra jämförelser. Exempel på jämförelseord är lite, mycket, mer, lång, tjock, 

alla och ingen. För fler exempel se bilaga 1.    

Lägesord 

Ett lägesord svarar på frågan hur. Exempel på lägesord är i, framför, bakom, till höger, på och 

mellan. För fler exempel se bilaga 1. 

Tidsord 

Ett tidsord svarar på frågan när. Exempel på tidsord är nu, idag, snart, förr, sedan och ofta. 

För fler exempel se bilaga 1. 

 

Malmer (1993) menar att barns förmåga att förstå instruktioner ofta överskattas och att de bör 

få öva på dessa ord och uttryck i praktiska sammanhang.  

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2006) lyfter också matematiska begrepp. De väljer dock att 

dela in dessa i rumsbegrepp, antalsord, ordningsföljdsord, jämförelseord, relativ- och absolut 

tid, placeringsord/lokaliseringsord och de fyra räknesätten. Antalsord och jämförelseord 

exemplifieras på följande sätt: 

Antalsord: få  många  färre flest  inte så många  

Jämförelseord: kort – kortare – kortast lång – längre – längst 

  stor – större – störst liten – mindre – minst  

   

   

 



 

Dessa kan inkluderas i Malmers (1993) jämförelseord. Heiberg Solem och Lie Reikerås 

(2006) indelning av relativ- och absolut tid kan på samma sätt jämföras med Malmers tidsord 

och deras ordningsföljdstal med Malmers lägesord.   

Relativ tid: en stund  en timme  en dag en natt ett dygn 

  

Absolut tid:  i dag i går i morgon i fjol middag  mattid  

  

Ordningsföljdsord:  först sist i mitten efteråt till  

   

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2006) placeringsord/lokaliseringsord kan jämföras med 

Malmers (1993) lägesord då deras exempel på dessa är: 

Placeringsord/lokaliseringsord:  i uppe på fram över

   överst bakom under underst

   framför närmast först tvärs över 

    

Rumsbegrepp exemplifierar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2006) på följande sätt: 

Rumsbegrepp:  avstånd bredd djup riktningar 

  placering slutenhet rörelse  orientering 

För fler exempel på antalsord, jämförelseord, relativ tid, absolut tid, ordningsföljdsord, 

placeringsord/lokaliseringsord och rumsbegrepp se bilaga 1.  

Utöver detta finns det en mängd begrepp som beskriver matematiska handlingar. Exempel på 
detta beskrivs nedan i en begreppslista.  

Antalsuppfattning: Att ha en antalsuppfattning innebär att man har förståelse för att det sist 
 uppräknade räkneordet talar om antalet (Doverborg & Pramling 

 Samuelsson, 2006).  

Antalsord: Ord som anger ett antal, exempelvis ”ett, två… tolv… tjugo” (Lundberg 
& Sterner, 2006, s.66) 

Siffror: ”1, 2,… 12,… 20” (Lundberg & Sterner, 2006, s.66)  

Räkneord: Addition, subtraktion, multiplikation och division (Heiberg Solem & 

Lie Reikerås, 2006).   

Kardinaltal:  Ett kardinaltal anger antalet av något man avser att räkna i en 
avgränsad mängd (Ahlberg, 2000). Kardinalprincipen innebär att 
antalet föremål som har räknats är det sist uppräknade räkneordet 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006; Lundberg & Sterner, 
2006). 

Parbildning:  En syn på parbildning eller ”ett-till-ett-principen” som det också kallas 
är att ett föremål eller en person bildar ett par med ett räkneord 

(Ahlberg, 2000). Ett speciellt ordningstal tilldelas varje föremål som 
man avser att räkna. Första föremålet blir ”ett”, andra ”två” och så 



 

vidare. Inga föremål eller räkneord får hoppas över eller räknas flera 

gånger och räknesekvensen avslutas när sista föremålet tilldelats ett 
ordningstal.  Parbildning kallas även ”en-till-en-principen”. (Lundberg 

& Sterner, 2006) En annan syn på parbildning är att en samordning av 
ett föremål från en grupp och ett föremål från en annan grupp görs 
(Malmer, 2002). 

Subitizing:  Ett engelskt begrepp som på svenska har kallats det ”omedelbara 

 uppfattandet”. I praktiken innebär subitizing att man kan fastställa antal 
 utan att höra, känna och se, det vill säga utan att räkna ihop antalet 
 (Ahlberg, 2000). Att kunna uppfatta skillnader mellan grupper om två 

 eller tre föremål genom subitizing är en medfödd förmåga (Doverborg 
 & Pramling Samuelsson, 2006).  

Ökning/minskning:  När en mängd ökar alternativt minskar (Ahlberg, 2000; Doverborg & 
 Pramling Samuelsson, 2006). 

Delning:  Ahlberg (2000) menar att delning är när ett eller flera föremål ska 
delas. Nationellt centrum för matematikutbildning. (2009-12-15b) 

menar att delning görs ofta i barns vardag. En situation kan vara under 
måltiden då pedagogerna eller föräldrarna använder sig av matematiska 

delningstermer. Vill du ha en hel potatis eller en halv? Vill du ha halvt 
eller helt glas med mjölk. Ska jag dela åt dig? 

Rumsuppfattning: En förutsättning för att kunna orientera sig i ett rum är en 
grundläggande rumsuppfattning. För detta krävs följande fem punkter:  

 kan förstå, använda och utbyta information om var i rummet ett 
föremål, inklusive eleven själv, befinner sig i förhållande till 

omgivning med hjälp av begrepp om avstånd och riktning (t ex 
över, till, vänster, mellan, längre borg, närmare)  

 kan beskriva hur man förflyttat eller kan förflytta ett föremål, 

 kan jämföra och uppskatta storleken på avstånd, vinklar, plana 
områden och föremål som han/hon har erfarenhet av och som 

vanligen förekommer i närmiljön. 

 Känner igen och kan beskriva viktiga egenskaper hos våra 
vanligaste geometriska objekt (t ex linje, sträcka, rektangel, 
triangel, kub) 

 Har förmåga att kunna avbilda föremål och omgivande objekt 

och kunna orientera sig i ett tänkt rum i fantasin, en inre 
rumsuppfattning. 

(Ahlström et al., 1996, s. 164) 

Problemlösning: Malmer (2002) anser att lösning av problem görs med hjälp av olika 

slag av överväganden och beräkningar, ofta med hjälp av 
huvudräkning. Tre lösningsnivåer är göra – prova (den praktiska 

lösningen), tänka – tala (den muntliga lösningen) och förstå – 

formulera (den formella lösningen). För att en uppgift ska vara av 

problemlösningskaraktär ska det finnas ett ”hinder” som 



 

problemlösaren måste ta sig förbi. Detta innebär att det som är en 

problemuppgift för en person kan vara en rutinuppgift för en annan. 
(Olsson, 2000). ”Genom att lösa problem kan man utveckla tankar, 

idéer, självförtroende, analysförmåga, kreativitet och tålamod. Man lär 
sig att planera, upptäcka samband, förfina det logiska tänkandet och 
skaffar sig beredskap att klara situationer i livet” (Ahlström et al., 1996, 

s.69) Lösningsmetoder för att lösa ett problem är leta efter ett mönster, 
gissa och pröva, rita en figur, använda tabell eller diagram, göra en 

överslagsräkning, huvudräkning, formell eller informell algoritm, 
miniräknare, ekvationslösning eller logiskt resonemang (Löwing & 
Kilborn, 2002). 

Pekräkning:  Pekräkning är när man tar hjälp av att peka, beröra eller flytta blicken 

 vid räkning (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2006).  

Sortering:  Att sortera innebär att man gör en slags strukturering. Likheter och 

olikheter avgör vad som hör ihop, jämförelser som lägger grunden för 
att kunna se mönster. (Nationellt centrum för matematikutbildning, 

2009-12-15a; Doverborg & Emanuelsson 2006) Enligt Nationellt 
centrum för matematikutbildning (2009-12-15a) finns sortering överallt 
i barnens miljö. Det kan vara att sortera pennor, böcker, nallar, klossar 

etcetera. Det går bland annat att sortera efter stolek, färg och antal. Att 
klara av sortering är en av grunderna för att i ett senare skede klara av 

att sortera bland annat ental, tiotal och måttenheter.  

Klassificering:  Att klassificera är att skapa ordning och struktur genom att göra 

indelningar enligt vissa kriterier. Det kan exempelvis röra sig om färg, 
form, storlek och ålder. (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2006). Att 
kunna klassificera innebär att det finns en kunskap om att kunna 

sammanföra objekt med gemensamma egenskaper och särskilja objekt 
med olika egenskaper (Malmer, 2002).  

Fingervisning: Att visa antal med fingrar kallas fingervisning och kan uppfattas som 
 ett språk (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006).  

Matematiken omger oss genom konst, byggnadsverk, musik och dans, bild, talat och skrivet 
språk, geometriska objekt, former, mönster med mera (Sterner, 2000). Barn konfronteras med 

matematik i sin vardag under hela sin barndom då både vardagsliv och förskola innehåller 
många matematiska upplevelser. Under en dag sker dessa möten mellan barn och matematik 

väldigt många gånger utan att barnen själva är medvetna om att det är matematik. Trots att 
barn inte har en fullt utvecklad taluppfattning är matematiken de stöter på genom sin 
kreativitet och förmåga att utforska av många olika slag. (Ahlberg, 2000) 

Johnsen Höines (1990) ger en tydlig bild av sambandet mellan barn och matematik: 

Barnen kommer till oss med mängder av kunskaper, erfarenheter och 
problemställningar. De räknar, de betalar på bussen och i affären och de märker när 

lördagsgodiset inte delas rättvist. De vet att när klockan är halv sex har det inte tid att 
leka mer, för då ska de se på barnprogram i TV. Det är ett vetande som de fått på dagis, 

i förskolan och i hemmet bland vuxna och andra barn. Från dessa kommer de att 
fortsätta att hämta kunskaper. Inlärningen börjar inte den dagen de går till skolan för 
första gången. Den börjar sex eller sju år dessförinnan. (s.24)  



 

Avsikten att låta matematik få utrymme i förskoleverksamheten går som tidigare presenteras 

tillbaka till då Fröbel införde lekgåvor (Ahlberg, 2000). Det önskvärda är att alla får samma 
möjlighet att vara en del i matematikens värld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006) 

men hur utrymmet ska användas och nyttjas är dock ingen självklarhet.  Forskning visar att 
införandet av en strukturerad och skolliknande undervisning i förskolan inte alltid är gynnsam 
för barn (Ahlberg, 2000). Målet med att arbeta med matematik i förskolan kan beskrivas på 

följande sätt:  

(…) dels i att barn ska tycka att det är lustfyllt så att de kan utveckla ett positivt 

förhållningssätt till matematik, dels i att de har börjat bli medvetna om grundläggande 
egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt tid och rum” (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2006, s.11) 

Inlärning i förskola måste vara på en grundläggande nivå. De färdigheter och insikter som 
barn tillägnar sig ska kunna kopplas till vad de behöver i vardagen i sina liv som 

samhällsmedlemmar. Vill man att barn ska ägna sig åt att lära matematik måste man först 
utveckla en förståelse hos barnen så att de förstår när och varför det är bra att kunna använda 
matematik. För att barnen ska uppfatta den pedagogiska verksamheten som meningsfull måste 

utgångspunkten för verksamheten finnas i barnens värld. (Doverborg & Pramling & Qvarsell, 
1987)  

Grunden för det matematiska lärandet i förskola måste utgöras av att låta barnen gradvis 
uppleva olika aspekter av matematik (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006). Barnens 

värdering av matematik likväl som deras intresse är betydelsefullt för deras inlärning och 
kunskapsanvändning (Bergius & Emanuelsson, 2000). Idag förknippar en del barn matematik 

oavkortat med skolan och dess traditionella läroböcker. Pedagogerna har därmed i uppgift att 
vidga barnens erfarenhetsvärld och synliggöra matematiken i vardagen genom att med 
utgångspunkt i barnens tidigare erfarenheter ge dem nya upplevelser som skapar nyfikenhet 

och lust att lära. (Ahlberg, 2000)  

Ett arbete utifrån barnens egen erfarenhetsvärld kräver att deras tidigare erfarenheter får ta 

plats i alla olika tankar som kommer fram i barngruppen (Doverborg & Pramling, 1995). För 
att uppfatta barnens sätt att upptäcka och uttrycka matematik krävs det att pedagogen har en 

kompetens som hon/han kan ha först när hon/han besitter en kunskap om vad matematik är. 
Detta för att kunna bryta ner matematik och analysera i vilka former och sammanhang, det 
vill säga var och hur, som matematik förekommer. För att barnen i sin tur ska kunna uppfatta 

matematiska aspekter av sin omvärld och utveckla sin matematiska förståelse behöver de ha 
verktyg. Dessa verktyg är det pedagogens uppgift att ha och förmedla till barnen. Huruvida 

barn får möjlighet att se, upptäcka och förstå matematikens språk är alltså upp till deras 
förskolepedagoger. Det är vuxnas uppgift att hjälpa barnen att sätta ord på deras upplevda 
erfarenheter och därmed hjälpa dem att erövra matematiska begrepp. (Heiberg Solem & Lie 

Reikerås, 2006)  

Margareta Forsbäck, lärarutbildare, lyfter betydelsen av att introducera och göra begrepp 
begripliga. Hon menar att det inte handlar om att göra nya saker utan att sätta ord på det man 
gör. Det är viktigt att pedagoger är medvetna och har rätt verktyg för att ge barnen den 

medvetenhet och de ord och begrepp som fungerar som verktyg när de upptäcker matematik 
(Gottberg, 2006). Fokus bör ligga på att skapa och ta vara på situationer för att problematisera 

och reflektera kring dem för att på så sätt ge barnen erfarenheter av olika matematiska 
begrepp som är grundläggande för den fortsatta matematikutvecklingen (Doverborg, 2000).  



 

Pedagogen måste kunna se bortom traditionella matematikindelningar som geometri, 

talräkning och algebra för att komma i kontakt med barnens matematik, den matematik som 
barnen möter i vardagen (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2006). Genom att ta på sig 

matematikglasögon kan pedagogen se de fenomen och företeelser som innehåller matematik i 
vardagen. Dessa fenomen kan delas in i tre områden: rutinsituationer, lek och vuxenledd 
aktivitet och dessa förekommer vare sig pedagogen har på sig sina matematikglasögon eller 

ej. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006)  

Barns lärande i allmänhet, så också i matematik, uppkommer i lek och fritt skapande  
(Ahlberg, 2000). Lek och lekfullhet ses idag som en dimension i barns lärande, vilket bidrar 
till att lek och lärande inte kan skiljas åt. I lek stimuleras en rad matematiska förmågor och 

barn får bland annat ta del av symboliskt tänkande, att samarbeta och att lösa problem 
(Doverborg, 2000). Matematiska aktiviteter utvecklas och uttrycks genom pendling mellan 

handling och tänkande, något som syns tydligt när man kommer i kontakt med aktiva, lekfulla 
och utforskande barn. Om man som pedagog delar barns upplevelser involveras de i en 
matematisk värld som med tiden kan expandera och hjälpa barnen att själva äga de 

matematiska begreppen. (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2006)  

Säljö (2000) menar att kommunikation och samspel mellan människor är nödvändigt för att 
utvecklas. Även Nationellt centrum för matematikutbildning (2009-12-15a) anser att 
samspelet mellan människor, särskilt det samspel som finns mellan barn och vuxna, är viktigt. 

De anser att ett sådant samspel är viktigt för barnens förståelse och utvecklingen av framtida 
begrepp. Vuxna klarar oftast av att göra lite mer än vad barnen själva hade klarat av i vissa 

situationer. Vidare menar Säljö (2000) att lärande sker i allt man gör och med hjälp av sina 
redskap når man fram till förståelse. Alla verktyg kan fungera olika beroende på vem som 
använder dem och när det används. Redskap kan delas i följande tre kategorier: 

1. Intellektuella redskap – människans språk och hantering.  

2. Fysiska redskap – de verkliga sakerna som behövs.  

3. Kommunikationens redskap - människans utveckling under samarbete.  

Säljö (2000) menar att det är viktigt att se problemet från olika sidor och att detta ibland kan 
vara en förutsättning för att kunna lösa problem. Vad som är en relevant lösning kan variera 
då ett problem kan förstås på olika sätt och under pedagogisk verksamhet finns det ofta bara 

en förväntad lösning på ett problem. (Säljö, 2000) 

Ahlberg (2000) menar att det är vanligt att barn har svårt att föreställa sig att ett problem kan 

ha mer än en rätt lösning. De har svårt att förstå att det finns många olika sätt att tänka på som 
alla kan vara rätt. Ofta förekommer en föreställning om att det finns ett rätt svar och det svaret 
är det som pedagogen innehar. För att ifrågasätta denna föreställning kan man som pedagog 

arbeta med olika typer av problem och diskutera alla barns olika lösningssätt för att komma 
fram till att vägarna fram till ett svar kan vara många och väldigt olika. Doverborg & 

Pramling & Qvarsell (1987)  menar att barn inte automatiskt reflekterar över vad pedagogen 
säger om de vet att läraren besitter ett rätt svar och att det därför är pedagogens uppgift att 
ställa frågor som istället får dem att reflektera och dela med sig av sina tankar. Ahlberg (2000) 

menar att alla barn bör få möjligheten att få upptäcka att man kan lära av varandra då insikten 
i hur deras kamrater har löst ett problem kan påverka deras egna förhållningssätt till 

matematik positivt. 

Pedagogens sätt att arbeta med matematik, samt om denne över huvudtaget gör det, är 

troligtvis tätt sammanknutet med hur hon uppfattar matematik, dels vad matematik är för 



 

något dels hur hon tror att den matematiska förmågan utvecklas hos barnen (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000). Vidare hävdar Doverborg & Pramling Samuelsson (2006) att 
rim och ramsor är en bra aktivitet för att få igång matematiken och det matematiska tänket för 

barnen. Pedagoger använder sig av matematik i verksamheten på olika sätt. Det finns dels de 
pedagoger som fångar matematiken i vardagen dels de som organiserar lärandesituationer. De 
pedagoger som fångar matematiken i vardagen anser att barnen själva ska upptäcka 

matematiken då den är en naturlig del i alla situationer. Dessa pedagoger planerar därmed 
inga särskilda matematiksituationer där ett visst innehåll uppmärksammas utan för istället in 

matematiska begrepp i vardagliga moment som dukning, spel och städning. Svårigheten med 
detta är att fånga alla barn då det främst är de som är intresserade som deltar och 
uppmärksammar de matematiska aktiviteterna. De pedagoger som istället väljer att organisera 

lärandesituationer brukar gå tillväga på två skilda sätt. Det finns dels de som organiserar 
situationer som är direkt skolförberedande dels de som utifrån planerade teman 

problematiserar kring vardagen. De pedagoger som arbetar direkt skolförberedande brukar 
inom matematikens ramar starta arbetet med att överföra matematiska kunskaper från sig 
själva till barnen året innan de ska börja skola. Detta sker genom användning av traditionella 

läromedel som är direkt knutna till skolämnet matematik. De pedagoger som utifrån planerade 
teman tar tillvara på möjligheterna att arbeta med matematik i det dagliga arbetet i förskolan 

under samtliga år organiserar särskilda situationer där matematik särskilt synliggörs. 
(Ahlberg, 2000) 

Matematik är mycket mer än abstrakta symboler, det är ett språk som vi kan förstå vår 

omvärld genom vilket bidrar till att det är lätt att se matematikens relevans i förskolan 
(Doverborg & Pramling, 1995). Redan som spädbarn ingår barn i en kommunikation med sin 

omvärld, en dialog som troligtvis kommer att vara den viktigaste källan för att barnet ska 
kunna skapa sig en förståelse för omvärldens fenomen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2000). En förutsättning för att vi ska kunna kommunicera med varandra är att vi förstår de 

språkuttryck som används och skolmatematik är ett exempel på ett sammanhang då många 
barn har upplevt bristande kommunikation (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2006). SOU 

1997:108, en offentlig utredning av staten, menar att språk, identitet och lärande i vardagen är 
sammanflätade och oskiljbara, vilket visar att ett matematiskt språk är en förutsättning för att 
barnen ska kunna uppfatta sig själva som problemlösare (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000; 2006). Vid användandet av matematik i vardagen har barn många olika uttryckssätt och 
små barn måste få stöta på olika matematiska situationer där det är tillåtet att pröva sig fram 

utan att fokus ligger på korrekta svar och lösningar för att allt eftersom utveckla och erövra 
sin förmåga att använda matematikens språk och uttrycksformer. Barn upptäcker matematiken 
i sin omgivning genom att uttrycka sig både verbalt och genom att räkna och rita. För att 

utveckla sina matematiska kunskaper bör de uttrycka sig genom så många  olika uttryckssätt 
som möjligt och de bör uppmuntras och stöta på matematik i en mängd olika situationer. Ett 

barns möte med matematik i förskolan innebär att de är på god väg att erövra ett nytt språk, 
matematikens språk, ett språk som ofta kan uppfattas som svårt att tillägna sitt eget. En 
förutsättning för att ett barn ska kunna erövra matematikens språk är därför att det ska kunna 

koppla det till ett språk som redan är känt för barnet. (Ahlberg, 2000)  

När barnen har upptäckt matematiken blir den en självklar del av deras värld. Genom att 

sedan nyttja sina upptäckter och använda matematiken i sammanhang som är meningsfulla för 
dem skapar de själva nya utmaningar som de genom att klara av bidrar till en tilltro till det 
egna tänkandet (Doverborg, 2000). Johnsen Höines (1990) hänvisar till Vygotskij som pratar 

om språk av första- och andra ordningen. Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) beskriver att 
språk av första ordningen är ett språk som vi kan uttrycka oss i spontant. Ett språk av andra 

ordningen är ett främmande språk, ett språk som är onaturligt för oss att uttrycka oss i. 



 

Språkuttryck i detta sammanhang kan vara allt från att uttrycka sig genom att teckna till att 

uttrycka antal med fingrar. Handens fingrar som ett uttryck i kroppsspråket är det äldsta sättet 
att kommunicera antal på (Johnsen Höines, 1990). 

Vid måltider i förskolan diskuteras matematik redan med och av de yngsta barnen. Portioners 
storlekar och mängden portioner är centrala samtalsämnen kring matbordet från det att barnen 
börjar på förskolan. Lika vanligt förekommande är antals- och bråkräkning vid fruktstunder 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006). Just måltiderna ses som ett viktigt inslag när 
matematik i förskolan diskuteras pedagoger emellan. En anledning är att de är dagligt 

återkommande. I första hand brukar pedagoger då tänka på att låta barnen duka (Doverborg, 
2000).  

Av många pedagoger ses det som en självklarhet att barnen ska vara delaktiga i dukningen till 

dagens olika måltider, dels för att få känna delaktighet i rutiner, dels för att dukning är ett 
välkänt tillfälle att utveckla och träna sina matematiska begrepp. Hur barnen ges möjlighet att 

utveckla sitt grundläggande matematiska tänkande är beroende på hur pedagogen väljer att 
låta barnen vara delaktiga. Mängd- och antalsräkning förekommer vid de flesta förskolor som 
gör barnen delaktiga i dukningen. Vilket utrymme som ges till reflektion kring detta är dock 

väldigt varierande. Att träna parbildning, det vill säga förmågan att para ihop exempelvis en 
tallrik med varje person, sker relativt naturligt vid dukning. Genom att ge barnen möjlighet till 

reflektion kan de dessutom ges möjlighet att träna sin taluppfattning och 
problemlösningsförmåga. Vidare ges barn i samband med måltider möjlighet att utveckla sina 
matematiska förmågor att gruppera, urskilja storlek, räkna antal, använda sekvenser av 

räkneord, uppfatta antal, omfång och tyngd, skapa sig egna mått, jämföra och träna 
räkneramsan. Matematiska begrepp som lika, hälften, dubbelt och en tredjedel erfar barnen 

genom minskningar och ökningar och lägesord som framför, bakom och vid sidan stöter de på 
i samband med placeringar av samtliga ting som används vid måltider. Trots att barnen inte 
själva är medvetna om det förekommer samtliga fyra räknesätt ofta när barnen löser problem, 

även vid måltider. (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006)  

 

 

 



 

3. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. Procedur, urvalsgrupp, tillförlitlighet och 

etik lyfts i den nämnda ordningen.  

3.1 Procedur 

Vår studie är en kvalitativ undersökning då vi gjort observationer. I en kvalitativ 
undersökning studeras de händelser som intresserar för att sedan sättas i ett samband för att 

fånga helheten i händelserna (Lökken & Söbstad, 1995). Undersökningen som redovisas 
baseras på genomförda observationer under fem veckor. Vi valde att observera barn i åldern 
1-5 år på två olika förskolor. Observationerna sammanställdes för att sedan skapa en helhet att 

analysera. Våra observationer har gjorts i en miljö som barnen kände sig trygga i. Lökken & 
Söbstad (1995) föreslår att en kvalitativ undersökning som genomförs med barn ska utföras i 

en i miljö som känns rätt och vanlig för barnen. Med vanlig miljö menar de att barnen ska 
känna att de kan vara sig själva och att samspelet hos barnen fungera på samma sätt som det 
hade gjort om ingen observation gjorts.  

Observationer är detsamma som iakttagelser (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002; Heiberg 
Solem & Lie Reikerås, 2006; Lökken & Söbstad, 1995). I ett pedagogiskt sammanhang görs 

observationer dagligen och det viktigaste är då att vara vaken för att fånga upp vad som 
händer i omgivningen (Lökken & Söbstad, 1995). Denscombe (2004) menar att man vid 
observationer bör överväga situationens normaltillstånd, det vill säga chanserna att de 

personer som observeras, i detta fall barnen, uppträder naturligt. Han tar upp haloeffekten, 
risken att de som observeras inte uppträder naturligt just på grund av det faktum att de är 

medvetna om att de observeras. För att i studien undvika sådana situationer har 
observationerna skett dolt (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Att observationerna har skett 
dolt innebär att barnen inte har varit medvetna om att de har observerats. Einarsson & 

Hammar Chiriac (2002) menar att dold observation kan frambringa fakta och situationer som 
inte hade framkommit om observatörerna istället varit kända för barnen.  

Det finns både fördelar och nackdelar med olika sätt att observera, de observationer som 
gjorts under fem veckor har varit dolda för barnen på förskolan. Detta för att inte påverka 
deras sätt att vara, dels i deras lek dels i matematiska situationer (Holme & Solvang, 1997). 

Lökken och Söbstad (1995) menar i enighet med Einarsson och Hammar Chiriac (2002) att 
dold observation med fördel kan generera mer värdefull information än öppen då de dolda 
situationerna är naturliga. Dock menar Lökken & Söbstad (1995) att observatörerna lätt kan 

anklagas för att ha påverkat situationerna och därigenom forskningens resultat.  

Observationerna genomfördes sammanlagt under fem veckor. Under de två första veckorna 

låg fokus på matematik som helhet. Alla situationer som gick att ta vara på sammanfattades i 
observationsscheman. Eftersom två förskolor har observerats parallellt gjordes en jämförelse 
av resultatet efter två veckor.  Likheter syntes då genom samtliga matematiska situationer  

oavsett vilken förskola observationerna gjorts på. Under de tre sista veckorna observerades de 
matematiska situationerna utifrån det faktum vi fann att det gick att dela in matematiken i tre 

olika områden: fri lek, måltider och organiserad verksamhet. Detta kan kopplas till Doverborg 
och Pramling Samuelsson (2006) som delar in matematiska situationer ibland annat:  

 Måltider 

 Samlingar 

 Lek 

I detta sammanhang blir samlingar motsvarande det vi kallar organiserad verksamhet.  



 

Under de tre resterande veckorna gjordes mer direkta observationer. Enligt Lökken och 

Söbstad (1995) är direkta observationer när observatören fokuserar och iakttar en speciell 
situation som är förbestämd. De menar att det ger större möjligheter till bättre klarhet i vad 

som händer i den situation som observeras. En av de konsekvenser som uppkommer när fokus 
läggs på en specifik observation är att andra viktiga situationer kan missas. Enligt Lökken och 
Söbstad (1995) går det inte att få en helhetsbild om en hel omgivning observeras samtidigt.  

För att få det resultat som efterfrågas måste en observatör lägga fokus och uppmärksamhet på 
en situation i taget.  

Upptill observationerna har vi beskrivit den matematiska miljön där både redskap, verktyg 
och miljöer som uppmuntrar till matematiska handlingar dokumenterats. Syftet var att kunna 
beskriva det material som förekommer i situationerna som observerats. När studiens fokus 

kom att inrikta sig på matematik som förekommer vid måltider visade det sig dock att ingen 
av de miljöbeskrivningar som gjorts har någon koppling till måltidssituationerna, vilket gör att 

dessa i ett avgränsande skede valdes bort från studien.  

Lökken och Söbstad (1995) menar att en kvalitativ undersökning handlar mer om förståelse 
än om förklaring. Under analysen tolkar vi och går på djupet av situationerna utifrån våra 

egna kunskaper inom matematik. Denna studie inspireras av en tolkningslära. Med 
tolkningslära menas att forskaren ska finna en mening i det som undersökts. Detta med hjälp 

av förståelse, erfarenheter och det han/hon ser under exempelvis observationer som sedan blir 
forskarens uppgift att tolka. (Lökken & Söbstad, 1995; Patel & Davidsson, 2003)  

Wallén (2000) menar att det är upp till forskaren att finna mening, tydlighet och kunskap i det 

som studerats. Eftersom alla människor bär på olika erfarenheter kan samma situation tolkas 
på olika sätt beroende på vem som gör tolkningen. Lökken och Söbstad (1995) menar att 

forskare med utgångspunkt i tolkningslära använder sig av sina egna tolkningar utifrån 
hans/hennes erfarenheter och är öppen för att söka ny kunskap inom området.  

Under de måltidssituationer som observerades kunde vi utifrån vår egen tolkning av vad 

matematik är för något se vilken matematik som förekom. När observationerna var gjorda 
gick vi tillbaka och tolkade resultatet en gång till för att se vilken funktion matematiken hade 

under måltiderna på förskolorna. Det viktigaste för oss som forskare är att kunna tolka de 
handlingar som barnen gör för att kunna förstå betydelsen med matematiken i deras måltider. 
Patel och Davidsson (2003) anser att människor har vissa ändamål och avsikter som ofta 

yttrar sig i språket och i människors handlingar. Vidare menar Patel och Davidsson att en 
forskare som använder sig av tolkningslära närmar sig sitt forskningsobjekt subjektivt, vilket 

innebär att de använder sig av en engagerad syn på forskningsobjektet. Det är oftast från 
forskarens egen förståelse som tankar och intryck framkommer. Med förståelse menar de 
känslor, kunskap och andra erfarenheter som forskaren innehar. Enligt Denscombe (2004)  är 

motsatsen till subjektivitet - objektivitet. Att vara objektiv innebär att forskaren inte lägger 
egna tolkningar i det som exempelvis observeras, det vill säga att vara fördomsfri och 

opartisk. Arvidsson (1974) anser att i barnobservationer måste forskaren klara av att vara 
objektiv då det är en absolut förutsättning för att forskningen och arbetet ska gå rätt till. Han 
menar även att det är viktigt att klara av att skilja på när forskaren ska vara subjektiv och 

objektiv. Under den studie som gjorts har den objektiva sidan hela tiden speglats men 
eftersom vår forskning präglas av tolkningar blandas också objektiviteten med en stor 

förståelse för barnen och våra egna erfarenheter – subjektivitet. Observationerna har gjorts 
objektivt då vi som forskare aldrig gick in i händelserna och påverkade situationerna.  När 
observationerna var klara och de skulle tolkas använde vi vår subjektiva sida. Med hjälp av 

våra förkunskaper för matematik och tidigare erfarenheter inom området analyserade vi 
matematikens funktion i resultatet. Vidare menar Arvidsson (1974) att det inte är lätt att vara 



 

objektiv i förskolan, men att det går att skilja på objektiva beskrivningar och subjektiva 

tolkningar.  

Med det menar han att under observationerna är objektiviteten viktig och att forskaren inte 

lägger in egna åsikter eller försöker påverka situationen.  

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2006) menar att det vid analyseringen av barns aktiviteter ur 
ett matematiskt perspektiv är viktigt att ha kompetens inom inområdet. Med kompetens menar 

de att observatören ska kunna känna igen matematik och förstå på vilket sätt barn utrycker 
sig. Vår bearbetning av observationerna har gjorts med hjälp av den hermeneutiska spiralen. 

Då forskaren tar helheten i relation till delen och pendlar mellan dessa för att utvinna 
förståelse och kunskap (Patel & Davidsson, 2003). Under bearbetningen av resultatet har vi 
pendlat mellan helheten, det vill säga observationerna, och delarna, det vill säga den 

matematiken i situationerna. Detta för att tolka observationens alla områden för att få en 
djupare förståelse för vilken matematik som förekom under måltiderna. Det går att pendla 

mellan delar och helheter både ur ett subjektivt och objektivt synsätt. Detta har gjorts under 
våra observationer då vi försökt att vara objektiva men under analysen använder empati, 
egenskaper och besutten matematiskkunskap för att utvinna största möjliga kunskap. Patel & 

Davidsson (2003) menar att det är viktigt för den hermeneutiske forskaren att kunna visa sin 
empati och medkänsla för att få förståelse för sina objekt. Under pendlingen i den 

hermeneutiska spiralen har även observationstexten gjorts till mindre delar. Vi har gjort det i 
fyra olika moment för att hela tiden utvinna ny kunskap om måltidsmatematiken på 
förskolorna. Patel & Davidsson (2003) säger att den hermeneutiska spiralen kan göra att man 

få ny förståelse och detta leder till ny textproduktion för att sedan ligga till grund för ny 
tolkning på den texten och att det fortsätter så tills en he lhet ur de delar vi pendlat mellan 

uppkommit.  

Bearbetingen för observationerna har haft tre olika delar:  

1. Tolkning av observationerna gav oss en förståelse för barnens matematik under 
måltiderna vilket vi gjorde till en sammanställning i en ny text. Detta blev resultatet.  

2. Resultatet tolkades på nytt för att se vilka matematiska begrepp som användes under 

måltiden. Detta sammanställdes och skrevs till en mindre analyserande text tätt knuten 
till situation för situation.  

3. Dessa sammanfattningar tolkades tillsammans med observationerna för att utvinna 
ännu mer förståelse och kunskap för vilken matematik som syntes i förskolorna under 

måltiden. Detta blev analysen.  

3.2 Urvalsgrupp 

Det finns kriterier för att välja urvalsgrupp. Det är viktigt att gruppen är relevant för studien 
som görs, det vill säga att man väljer den grupp som är mest lämpad för studien. Det finns två 
sätt att göra urval, dels slumpmässiga urval dels icke slumpmässiga urval. (Denscombe, 

2004). Trost (2005) menar att det finns olika typer av slumpmässiga urval. En typ han lyfter 
är bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren tar vad han/hon finner. Valet blir de 

personer alternativt grupper som passar bra för forskningen. Bryman och Bell (2005) menar 
även att bekvämlighetsurval ofta görs efter vad/vem som är mest tillgängligt för forskaren. 
Trost (2005) anser att vid ett sådant urval är det viktigt att veta att detta inte är ett 

representativt sätt utan att detta endast gäller för de personer/grupp som valts ut.  

Denna studie baseras på ett bekvämlighetsurval. Under vår utbildning ingår en femveckors 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Studien som gjorts innerfattar observationer och vid ett 



 

bekvämighetsurval valdes våra VFU-platser. Lökken och Söbstad (1995) menar att när man 

ska studera barn kan det vara viktigt för barnen att känna personerna som observerar dem. De 
säger även att praktik kan vara ett bra tillfälle för observationer och fältundersökningar 

eftersom barnen kan handla på andra sätt efter en tid när de känner sig trygga med en 
pedagog. Det kan även påverka barnen negativt att göra observationer under praktiken. Vid en 
kort praktiktid finns det eventuellt inte tid för att både observera och vara pedagog. Det som 

kan ske är att det blir mycket förvirrande för barnen när pedagogen ena stunden ska vara 
observatör och andra stunden ledare. Under en längre praktik kan det vara lättare att vara både 

lärarstudent och observatör.  

 

3.3 Tillförlitlighet  

Einarsson och Hammar Chiriac (2002) anser att den traditionella synen på validitet är om 
forskaren verkligen undersökt det som var tänkt att undersökas. För att förtydliga detta  
referera de till Kristiansen och Krogstrup (1999) som anser att det finns olika tolkningar på 

vad validitet är. De menar att validitet handlar om hur väl frågeställningen överstämmer 
mellan resultatet och analysen.  Syftet med vår uppsats har varit att kartlägga den matematik 

som barn i två specifika förskolor dagligen kommer i kontakt med under måltider.  Med hjälp 
av resultatet och analysen har vi kunnat kartlägga vilken roll måltiderna har på barns 
matematiska utveckling och då kunnat svara på vårt syfte och studiens frågeställning, detta 

leder till hög validitet.  

Reliabiliteten handlar om säkerhet och tillförlitlighet i forskningen.  Tillförlitligheten speglar 
hur principfasta forskarna har varit vid sina observationer.  Det är lätt att göra feltolkningar 
när observationerna görs, detta på grund av att olika faktorer som spelar in och då kan det leda 

till låg reliabilitet (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).  Einarsson och Hammar Chiriac 
(2002) anser att om observationer görs av två personer under samma tillfälle minskas risken 

för feltolkningar. Om två personer observerar samma sak och resultatet från observationerna 
överrensstämmer väl med varandra är reliabiliteten hög. Vår uppsats har låg reliabilitet då 
våra observationer gjordes enskilt på varsin förskola, vilket kan ha resulterat i bortfall av 

viktiga iakttagelser av barnen. 

 

3.4 Etik 

Denscombe (2004) anser att det finns en grupp som han kallar de utsatta, till denna genre 
räknar han barnen. Han menar att det måste finnas ett samtycke hos dem som är utsatta, i detta 
fall hos barnens föräldrar eller läraren på förskolan/skolan. Innan våra observationer 

tillfrågades en pedagog på förskola A som godkände att det skulle göras.  På förskola B 
informerades föräldrar som tillsammans med en pedagog som också de godkände att 

observationer skulle göras. 

I presentationen av observationerna har namnen på barnen bytts ut. Detta för att skydda 

barnens identitet. Denscombe (2004) menar att sådana detaljförändringar kan påverka och 
äventyra med forskningsanalysen och forskningens resultat då validiteten i våra data blir svårt 

att kontrollera. Om forskaren exempelvis döper om en flicka till ett pojknamn kan detta ge 
konsekvenser för resultatet. Vid omdöpning av barnen i vår uppsats äventyras dock inte 
validiteten eftersom studien inte skrivs ur ett genusperspektiv. Lökken och Söbstad (1995) 

menar att forskare inte får avslöja namn i observationer av hänsyn till barnens identitet och 
integritet. En forskare måste värna om barnens bästa. 



 

 

4. Resultat och analys 

Resultatet nedan presenterar situationer som observerats. Situationerna är döpta och dessa 
namn återkomma i de analyserande delarna då matematiken i samtliga situationer belyses och 

diskuteras. För att tydliggöra vilka situationer som är observerade på respektive förskola 
presenteras situationerna under avsnitt Förskola A respektive Förskola B. Analysdelen belyser 

först matematiken utifrån var och en av situationerna. Därefter analyseras ett flertal 
matematiska handlingar som har en betydande roll i resultatet.  

4.1 Förskola A 

Antals jämförelsen 

Det är lunch och matematiska termer används flitigt. Pelle, tre år, och Teo, fyra år, sitter 

bredvid varandra vid matbordet. De lägger upp mat på sina tallrikar.  

”Jag tar två potatisar” säger Pelle och tar två potatisar från skålen med potatis som han har 

ställt intill sin tallrik.  

Teo tittar först på Pelle, sedan på Pelles tallrik och sist på sin egen.  

”Ja, men jag tar tre gurkor” säger Teo och plockar till sig gurkor från grönsaksfatet.  

Han tittar på Pelle. Pelle jämför deras tallrikar.  

”Ja, men jag har två potatisar” upprepar han.  

Situationen innehåller matematik i flera former. Dels jämför Pelle och Teo sina tallrikar och 
uppläggningar då de ser vad kompisen har på sin tallrik i relation till vad de själva har på sin. 
De kan genom att titta på sina tallrikar uppfatta antal, det vill säga subitzing.  

Potatisdebatten 

Det är dags för lunch och Mia, fyra år, sitter vid matbordet. På bordet står olika skålar med 
mat. Mia tar en potatis ur potatisskålen och lägger den på sin tallrik.  

”Min är den största” säger hon rakt ut.  

Lars, också han fyra år, sitter vid samma bord. Han reagerar på Mias kommentar och är snabb 
med att säga emot. 

”Nej, min är den största” säger Lars.  

Mia håller inte med.  

”Nej, min är större” fortsätter hon.  

Lars tittar på de bådas tallrikar.  

”Ja, men min är stor” förklarar Lars.  

”Ja, men min är tung” säger Mia.  

”Min är också tung” konstaterar Lars.  

Barnens diskussion om huruvida deras potatisar är stora och tunga slutar där, men de har 

redan hunnit diskutera matematik ur flera aspekter. De gör jämförelser. Jämförelserna de gör 
baseras först på potatisarnas storlek. Därefter kommer de också in på tyngd.  

 



 

Två till alla 

Middagen är uppäten och det är dags för frukt. Fruktskålen är hämtad och pedagogen vid 
bordet sitter redo för att dela frukt. Hon frågar Måns, två år, hur många äppelbitar han vill ha. 

Till svar håller Måns upp två fingrar.  

”Vill du ha två bitar?” frågar pedagogen. 

”Två” upprepar Måns.  

Vid samma bord sitter Petter, tre år, och Linus, fyra år. I väntan på att själva få frukt har de 
lyssnat på Måns och pedagogens konversation.  

”Jag vill också ha två” säger Petter och håller upp två fingrar.  

”Jag vill också ha två” härmar Linus och håller upp två fingrar han också.  

Pedagogen delar ut två bitar till dem alla.  

I situationen uppmuntrar pedagogen Måns att tänka i antal. Detta inbjuder Petter och Linus att 
göra detsamma. Samtliga killar använder sig också av parbildning med sina fingrar som 

matematiska redskap. Ett finger representerar en äppelbit.  

 

Mer mjölk 

Sven, fyra år, sitter vid matbordet. Han har precis druckit ur sin mjölk när han vänder sig till 

pedagogen vid bordet.  

”Kan jag få mer mjölk? frågar han.  

”Det ska du få” svarar pedagogen.  

Hon sträcker sig efter mjölkpaketet och häller upp lite mjölk i botten på Svens glas. Sven tittar 
på sitt glas och vänder sedan fort blicken mot pedagogen.  

”Jag vill ha mycket mjölk” förklarar Sven.  

Pedagogen håller upp lite mer mjölk i Svens glas. 

”Det var lite” inflikar Sven.  

”Nej, det är väl mycket?” svarar pedagogen och ler mot Sven.  

”Nej, det är bara dit” svarar Sven.  

Han pekar på mjölkgränsen i glaset.  

”Mer” inflikar han.  

Pedagogen håller upp lite till.  

 ”Så, nu har du mycket” retas pedagogen. Hon ler mot Sven.  

”Nej, det är också lite” skrattar Sven.  

Härefter häller pedagogen upp tillräckligt mycket mjölk i glaset för att Sven ska bli nöjd.  

Situationen baseras på mängder. Jämförelseord som lite, mycket, mer förekommer. Dessa ord 
sätts dessutom i relation till de faktiska mängderna och ställningstaganden huruvida det är 

mycket eller lite i glaset tas. 

 



 

Kycklingssoppan 

Vid matbordet sitter barnen och ska äta. Idag är det kycklingsoppa. Barnen sitter med varsin 
tallrik med kycklingsoppa framför sig. Sonja, fyra år, tittar i sin soppa.  

”Jag har en större bit än dig” säger hon och vänder sig till Lars, tre år, som sitter bredvid.  

Sonja tar upp en kycklingbit på sin sked och håller fram den till Lars.  

”Nej, min är stor” säger Lars. 

”Ja, men min är större” säger Sonja.  

Edvin, fyra år, har lyssnat på Lars och Sonja. Han tittar på sin egen tallrik och inflickar sidan: 

”Jag hade också en stor, men jag åt upp den”.  

I denna situation jämför barnen storlekarna på sina kycklingbitar. De använder sig av 
jämförelseorden stor och större.  

 

En var 

En barngrupp om sex barn mellan tre och fem år befinner sig tillsammans med en pedagog 
utomhus för att ha gymnastik. Barnen benämns här som A, B, C, D, E och F. Innan de kör 

igång gymnastiken äter de frukt. Pedagogen har tagit med sig färdigdelade äppelklyftor som 
de äter. När 1 har ätit upp sin andra bit frågar han: 

”Får jag ta en bit till?”  

”Jag vet inte” svarar pedagogen ”vi får se om det räcker till alla. Hur många bitar är det?” 

B vill också gärna ha en bit till och har därför intresserat sig för diskussionen.  Hon pekar på 

de resterande äppelklyftorna medan hon räknar: 

”En, två, tre, fyra, fem, sex – sex!”.  

”Och hur många är vi?” frågar pedagogen.  

Nu har alla barn intresserat sig för diskussionen. Alla räknar och kommer fram till olika svar.  

 ”Sex” svarar A. 

 ”Åtta” svarar B och C. 

 ”Nio” svarar D. 

 ”Sju” svarar E. 

 ”Sju” svarar också F. 

A, B, C och D förlitar sig till sina kamrater och alla är nu överens om att de är sju stycken.  

”Räcker det då?” frågar pedagogen.  

”Nej” svarar alla barn i kör.  

”Hur ska vi göra då? Om jag tar alla bitar är det väl rättvist?” frågar pedagogen.  

”Nej, vi får dela” svarar F snabbt. 

”Hur många ska vi dela?” undrar pedagogen.  

”Alla” svarar F. 

”Hur många får vi då?” frågar pedagogen. 



 

F tänker efter. 

”Jättemånga” svarar han.  

”Behöver vi det?” frågar pedagogen.  

”Nej” konstaterar F. 

Pedagogen tar en äppelklyfta och delar den.  

”Nu har jag delat en bit, hur många har vi då?” frågar pedagogen.  

”Sju” svarar F. 

”Räcker det då?” forsätter pedagogen. 

”Ja!” svarar E och F. 

Alla tar varsin bit, äter upp den och sedan börjar gymnastiken.  

Denna situation beskriver problemlösning. Det finns sex äppelklyftor, de är sju personer och 

alla vill ha varsin bit – hur ska de göra? För att lösa problemet använder sig barnen av 
antalsräkning, de summerar och använder sig av parbildning, en äppelklyfta till en person.  

 

Det konstiga päronet 

Maten är uppäten och frukten är framtagen. Li, fyra år, har valt att hon vill ha päron. 
Pedagogen gör päronklyftor till henne. 

”Oj, det var ett konstigt päron! Det blir en stor och en liten bit” säger pedagogen.  

Pedagogen sträcker över bitarna till Li. Hon tittar på dem. 

”Är det den lilla?” frågar hon och pekar på den minsta klyftan.  

”Ja” svarar pedagogen.  

I denna situation förekommer jämförelseorden stor och liten. Pedagogen uttrycker att en av 

Lis päronklyftor är stor och en liten, varpå Li ställer sig själv frågan vilken som är vilken, en 
enklare form av problemlösning. 

 

Placeringskollen 

Vid varje måltid har pedagogerna placerat ut namnlappar med barnens namn på tallriken vid 

platsen där de ska sitta. Detta är barnen väl införstådda med och när det är dags för frukost 
sätter sig fyraåringarna Malin och Malou vid sina namnlappar. Malin, som sitter mittemot 

Jens, fem år, tittar upp från sin plats och möter Jens blick.  

”Jag sitter mittemot dig, Jens!” utbrister hon.  

Malou tittar på Malin.  

”Jag sitter bredvid dig” säger hon till Malin.  

Malin tittar på Malou.  

”Ja, men jag sitter mittemot Jens” svarar Malin.  

”Ja, men jag sitter ändå bredvid dig!” upprepar Malou envist.  

Malin som börjat lägga vetekuddar i sin tallrik stannar upp och tittar åter på Malou.  



 

”Ja, men jag sitter mittemot Jens!” säger hon tvärt för tredje gången.  

Denna situation baseras på att Malin observerat placeringsförhållandet mellan henne och 
Jens, en upptäckt som väcker Malous intresse och fick henne att tänka på hur hon sitter 

gentemot Malin. Placeringsorden mittemot och bredvid är centrala.  

 

Fralldebatten  

Det är dags för frukost på förskolan. Barnen äter frallor och jämför hur dessa ser ut.  

”Min är tjockast” säger Max, tre år.  

Han tittar stolt på sin fralla och ler nöjt. Teo, också han tre år, tittar först på Max, sedan på 
hans fralla och sist på sin egen. 

”Ja, men min är i alla fall tjockare” säger han. 

Adriana, fyra år, intresserar sig för deras jämförelse och slänger en snabb blick på sin egen 

fralla. 

”Min är större” säger Adriana.  

Max håller varken med Teo eller Adriana.  

”Min är störst” säger han.  

”Min är störst” protesterar Adriana.  

Max tittar på deras frallor. 

”Min är längre” försöker han.  

Adriana gör detsamma, sedan tillägger hon bestämt: 

”Ja, men min är längst”.  

Denna situation innehåller massor av jämförelser. Jämförelseorden tjockast, tjockare, större, 

störst, längre och längst utgör väsentliga delar i denna konversation full av matematiska 
inslag.  

 

Fruktbitarna 

Det är fruktdags efter middagen. Pedagogen har delat ut fruktbitar till barnen. Björn, tre år, 

tittar på sina bitar. 

”Jag har bara fått två” säger han och tar två bitar till.  

”Jag har bara fått två” säger han igen. Samtidigt visar han upp fyra fingrar.  

Mattias, fem år, tittar på Björn. 

”Nej, det där är fyra” säger Mattias.  

”Nej, två!” protesterar Björn.  

Denna situation speglar matematik ur två aspekter. Dels antalsuppfattning baserat på hur 

många bitar Ronny har fått dels parbildning då antalet bitar paras ihop med samma antal 
fingrar. De matematiska redskapen som används här är därmed fruktbitar och fingrar.  

 



 

Definitionen av en stund 

Maten börjar ta slut på barnens tallrikar och det blir tal om vad de ska göra efter lunchen.  

 ”Jag vill inte vila” säger Bo, tre år.  

 ”Bara en liten stund” svarar pedagogen.  

”Det är faktiskt en såhär lång stund faktiskt” inflikar Bill, också han tre år, och sträcker ut 
sina armar. 

 ”Ja, fast jämfört med hela dagen så är det bara en liten stund” förklarar pedagogen.  

I den här situationen används tidsordet stund och jämförelseorden liten och lång. Bill 

använder sina armar som matematiskt redskap.  

 

4.2 Förskola B 

Fruktjämförelsen 

Varje dag efter maten får ett av barnen bestämma vilken frukt de vill ha. Simon, tre år, 

springer till kylen för att hämta frukt till alla barnen.   

Det finns tre olika frukter att välja på idag, apelsin, banan och äpple. Simon har svårt att 

bestämma sig. Han frågar pedagogen vilken hon tycker att han ska ta. Pedagogen föreslår att 
han ska ta den frukt som han gillar mest. Simon bestämmer sig för att ta bananen.  

”Vi ta banan” säger Simon.  

”Är det din favoritfrukt?” frågar pedagogen.  

”Nej, men den är mycket längre och större än de andra frukterna. Då blir det mer till alla 

barnen” säger Simon.  

”Hur vet du det?” frågar pedagogen.  

”Jo, jag ser det. Kolla!” säger Simon.  

Simon springer iväg och hämtar en apelsin och ett äpple. Han lägger sedan alla frukter på 
bordet för att visa pedagogen hur han kan lösa problemet om vilken frukt som är störst och 
längst. Pedagogen tittar och håller med Simon om att bananen är längre än de andra. Simon 

sätter sig stolt vid bordet igen och det är dags för fruktstund.  

I denna situation använder Simon frukter som matematiska redskap. När han berättar för 

pedagogen om bananen väljer han att använda jämförelseord som större än och längre än, när 
han sedan lägger frukterna på bordet gör han en jämförelse mellan frukterna och visar hur han 
löser sitt matematiska problem, problemlösning. 

 

Bananpengarna 

Det är dags för frukt efter maten och Hanna, tre år, har bestämt att banan står på 
efterrättsmenyn. Barnen får inte själva använda kniv så Hanna lämnar över bananen till 

pedagogen vid bordet.  

 ”Kan du dela bananpengar?” frågar Hanna.  

Bananpengar är när en banan delas i små delar så det ska likna pengar.  

 ”Hur många år är du Hanna?” frågar pedagogen.  



 

 ”Jag är tre år… snart” svarar Hanna och visar upp tre fingrar.  

Pedagogen skär upp tre stycken bananpengar och ger dem till Hanna. Kajsa två år sitter 
bredvid Hanna. Pedagogen ger Kajsa samma fråga.   

 ”Hur många år är du?” frågar pedagogen.  

Kajsa visar upp två fingrar med hennes vänstra hand och pedagogen ger henne två 
bananpengar. Hanna påpekar snabbt att hon har fler bananpengar än Kajsa. Hon pekar 

samtidigt som hon räknar bananerna.  

 ”1,2,3 har jag… 1,2 har Kajsa” säger Hanna.  

 ”Är det någon som vet varför Hanna fick fler bananpengar än Kajsa? ” frågar pedagogen.  

 ”Ja, jag vet... Hanna är ett år mer än Kajsa därför får hon fler” svarar Bella, fem år.  

 ”Får Hanna fler för hon är äldre än Kajsa? ” fråga pedagogen.  

 ”Nej, eller jo... Hanna får fler för att en bananpeng är lika mycket som ett år” svarar Bella.  

I denna situation använder tjejerna två olika matematiska redskap. Först används bananen och 

sedan används handen som ett hjälpmedel för att räkna hur många år tjejerna är. När Hanna 
upptäcker att hon har fler bananpengar än Kajsa använder hon jämförelseord som äldre än 
och större än samt att Bella använder sig av fler än som också är ett jämförelseord. När 

Hanna ska räkna bananpengarna tar hon till det speciella räknesättet pekräkning.  

 

Tallrikshjälpen 

Kalle, två år, står i matkön tillsammans med Linus, fem år. Det är soppa som står på dagens 

meny. När Kalle tar en tallrik, en kniv och en gaffel tittar Linus konstigt på honom.  

 ”Vad ska du med tallrik, kniv och gaffeln till?” undrar Linus.  

 ”Äta soppa” svarar Kalle.  

 ”Ska du äta soppa med gaffel? Det blir nog svårt om din tallrik inte är lika djup som min”  
       berättar Linus.  

Kalle kollar på Linus tallrik och sked och lämnar kön för att hämta likadan uppsättning som 
Linus har.  

 ”Nu har jag likadana som du, så jag inte tappar soppan” säger Kalle.  

I denna situation hjälper Linus sin vän när de ska välja tallrik. När Linus berättar om sin djupa 
tallrik använder han ett jämförelseord. När Kalle berätta att han har likadan tallrik och bestick 

som Linus använder sig även Kalle av ett jämförelseord.  

 

Matkön 

Hugo, fyra år, Ida, två år, och Pontus, fyra år, väntar ivrigt i matkön för att få köttbullar först 

av alla. Ida står först och väntar på att få mat. Hugo som står bakom henne smyger förbi lite 
lätt utan att Ida ser. Pontus som står bakom Hugo ser direkt vad Hugo gör. 

 ”Ida, fick Hugo gå före dig?” frågar Pontus.  

 ”Nej” svarar hon och skakar på huvudet.  

 ”Hugo, du får ställa dig bakom Ida igen och väntar på din tur” säger Pontus vrångt.  



 

 ”Jag fick ställa mig framför Ida, eller hur Ida?” säger Hugo lite tyst.  

 ”Nej, jag köttbullar först” svarar Ida.  

I denna situation var det många placeringsord som framkommer, före, bakom, framför och 

först. Ida och Pontus väntar på sin tur i kön. Detta visar på att de använder sig av turtagning.   

 

Ramsan 

Som avslutning på middagen varje dag får barnen välja en ramsa som de vill sjunga och dansa 

till. Idag var det pedagogens ramsdag och det är hennes tur att välja. Hon väljer en ramsa som 
heter fram och tillbaks. 

Pedagogen visar först hur man gör och barnen gör sedan likadant. Idag vill även Rebecca, fyra 

år, vara ledare. Hon har gjort denna ramsa många gånger och kan den nästan helt själv.  

Rebecca sjunger fram och tillbaks, åt sidan och ihop samtidigt som hon använder sig av stora 

rörelser. Pedagogen och de andra fem barnen som är med i köket låter henne visa först och 
sedan är de deras tur att dansa. I köket som dansen/ramsan tar plats är det trångt för dans, men 
det skrämmer inte Rebecca när hon svänger runt.  

I denna situation framkommer det mycket matematik, genom ord och rörelser. När Rebecca 
leder gruppen tittar de först på henne och sedan följer de hennes rörelser. De väntar på sin tur 

– turtagning. Under dansen framkommer det många placeringsord som fram, tillbaks och åt 
sidan. Under hela dansens gång visar alla barnen vilken rumsförståelse de har – 
rumsuppfattning.  

 

Vattenglasen 

Varje dag häller pedagogerna vatten och mjölk i småkannor för att det ska bli lättare för 

barnen att själva hälla vatten/mjölk i sina glas. Anna, fyra år, häller upp vatten i sitt glas. 
Cecilia, tre år, tittar på Anna.  

 ”Jag med vatten” säger Cecilia till pedagogerna.  

En av pedagogerna säger till Cecilia att hon kan försöka själv först och att de kan hjälpa henne 
om hon inte klarar av det. Cecilia häller upp vatten i glaset och tittar stolt på pedagogen, sedan 

bli hon fundersam. Hon tittar mot Annas glas. 

 ”Anna mer vatten, jag vill ha lika mycket som hon”. Cecilia pekar på Anna.  

På förskolan har man en ”regel” att man ska försöka att hälla till glasets streck (som är i 
mitten av glaset). Cecilia kollar på Annas glas igen.  

”Jag har hällt till strecket, det har inte du… du har för mycket vatten” säger Cecilia och 

pekar på Annas glas.  

Alla barnen som sitter i köket håller med Cecilia.  

I denna situation används vatten och vattenglas som matematiska redskap. Det förekommer 
även jämförelseord i barnens diskussion i form av ord som lika mycket och för mycket.  

 



 

Bordssituationen 

Idag ska barnen på förskolan gå på bio inne i stan och för att kunna ta sig dit ska de åka buss. 
Under frukosten pratar de om vem de ska sitta med på bussen. Vid det runda bordet sitter 

Tess, fyra år, Oliver, fyra år, och Vendela, fem år.  

”Jag vill sitta med Vendela på bussen för hon sitter mittemot mig nu” säger Tess.  

”Vendela sitter mittemot mig med” säger Oliver.  

”Nej, det gör hon inte, hon sitter mittemot mig” svarar Tess argt. 

”Jag sitter mittemot båda, kom och kolla” svara Vendela.  

Tess och Oliver går en i taget tittar på hur deras stol står. Båda håller med Vendela och tycker 
att det är roligt att båda kan sitta mittemot samma person.  

Under denna situation använder de sig själva som matematiskt redskap och de använder 

placeringsord som mittemot. 

 

Tillbringaren 

Kalle, fyra år, och Elsa, fem år, ska hjälpa till att duka fram tillbringare med vatten.  

 ”Vilken kanna vill du plocka fram?” frågar Kalle.  

 ”Jag vill ta den största” svarar Elsa.  

 ”Okej, det kan du få. Då tar jag den minsta” säger Kalle.  

Pedagogen hör Kalle och Elsas matematiska konversation och tar fram en kanna till som är 
större än de som står framme. Hon frågar dem om de ser någon skillnad på den nya kannan 

och de gamla kannorna.  

 ”Ja, den kannan som jag ville sätta fram är inte störst längre” säger Elsa.  

 ”Vilken är störst nu då?” frågar pedagogen.  

 ”Det är den du håller i” svarar Elsa.  

Pedagogen tar alla kannor och ställer dem på bänken. Hon pekar och på står att den minsta 

kannan är den som är störst. Kalle motsäger detta direkt och börjar sortera kannorna i 
storleksordning. Elsa tar den största kanna.  

”Denna kanna är störst så den får stå först” säger Elsa.  

”Denna kanna ska stå mitt i mellan för den är inte störst och inte minst” säger Kalle.  

Elsa tar den minsta kannan och ställer den sist. Både Kalle och Elsa tittar på pedagogen.  

”Såhär ska det vara: den största först, mellankannan i mitten och den minsta sist” säger 
Elsa och Kalle.  

I denna situation används kannorna som matematiska redskap, det är den som barnen mäter 
storlek med. Barnen startar den matematiska situationen när de använder jämförningsord som 
största och minsta. De håller igång matematiken när de talar om placeringsord som mitten, 

mellan, sist och först. De löste den matematiska problemlösningen.  

 



 

Dukningen 

Sandra, fyra år, och Linus, fem år, är frivilliga dukare idag. Pedagogen berättar att de är elva 
barn som ska äta middag idag. Sandra tar fram elva glas och ställer dem på vagnen. Linus tar 

tallrikarna och ställer dem på bordet.  

”Jag ställer glasen framför tallrikarna” säger Sandra.  

”Ja, det kan du göra. Kan du lägga gafflarna så lägger jag knivarna?” frågar Linus.  

”Jag tar gafflarna och lägger dem på sidan” säger Sandra.  

Hon tar en extra koll så att hon gjort rätt, när hon är färdig placerar Linus ut knivar på andra 

sidan av tallrikarna. 

I denna dukningssituation använder barnen tallrikarna, glasen och besticken som matematiska 
redskap. De använder placeringsord som framför och sidan. De använder även turtagning när 

de väntar på varandra för att blir klara.  

 

Knivjämförelsen 

Barnen sätter sig för middag. Fredrik, fyra år, kollar på Jockes, tre år, kniv.  

”Jag har mycket större kniv än dig” säger Fredrik.  

”Nej, det har du inte” svarar Jocke.  

”Jo, jag ser det” säger Fredrik.  

”Fröken! Han säger att jag har en liten kniv” säger Jocke ledsamt.  

”Ni kanske kan mäta så får ni se?” svarar pedagogen.  

Jocke och Fredrik ställer knivarna bredvid varandra. Nu ser Jocke att hans kniv är minst. Han 
håller med Fredrik.  

”Vem hade längst kniv?” undrar pedagogen.  

”Det hade Fredrik” säger Jocke.   

”Hur kom ni fram till det? undrar pedagogen.  

”Vi mätte dem med varandra. Men jag kommer äta fortast!” svarar Jocke snabbt.  

I denna situation är det knivarna som är det matematiska redskapet. Under situationen mäter 

de knivarna med varandra samtidigt som de använder sig av jämförelseord som liten, större 
än och fortast. Pedagogen använder sig också av matematiska jämförelseord som längst.  

 

Skålarna 

Berit, fyra år, och Kim, fyra år, ska plocka fram skålar på vagnen. Pedagogen har berättat att 

de ska få plats med all mat som ligger på vagnen i de skålar som de plockar fram. Berit 
skickar de minsta skålarna till Kim medan de räknar ihop.  

”1,2,3,4,5,6…”  

 ”Hur många har vi nu?” undrar Berit och tittar på Kim.  

Kim räknar samtidigt som han pekar på skålarna  



 

”1,2,3,4,5,6... sex stycken skålar har vi, men jag tror inte maten får plats i de små skålarna 

och nu är de slut med sådana skålar!” säger Kim.  

 ”Finns det något annat sätt ni kan göra på? Så att all mat får plats?” fråga pedagogen.  

 ”Vi kan springa in och fylla på när det är slut!” säger Berit.  

 ”Ja, det är ett bra förslag. Kan ni hitta på något mer?” frågar pedagogen.  

 ”Vi kan ta de skålarna som är större än de som står på bordet” säger Kim.  

Kim räknar dem som är i skåpet.  

 ”Hur många skålar finns det?” undrar Berit.  

  ”Det finns bara fyra stycken. Då får maten inte plats!” säger Kim.  

 ”Men de är större än de vi plockade fram innan. Vi kan testa?” säger Berit.  

Pedagogen håller med och låter barnen testa. Berit och Kalle häller upp i alla fyra skålar, det 

blir lite mat över i vagnen.  

”Maten fick inte plats. Då kan vi göra som jag sa. Vi fyller på när maten är slut!” säger 

Berit. 

I denna situation är det skålarna och händerna som är de matematiska redskapen. Under Kalle 
och Berits konversation framkommer många jämförelseord som större, mindre, och små. De 

använder även antalsord när de räknar skålarna samt att de använder sig av pekräkning under 
räkningens gång.   

 

4.3 Matematiska handlingar 

Nedan kommer matematiska handlingar i resultatet att sammanfattas och synliggöras. 

Genomgående i samtliga situationer är närvaron av ett matematiskt språk.  

Under våra observationer har vi sett ett samband mellan många av de matematiska 
situationerna. Under alla situationer har barnen använt sig av matematiska redskap. Enligt 
Heiberg Solem och Lie Reikerås (2005) är redskap exempelvis språket, samspelet och 

kommunikationen mellan andra barn. Det kan också vara exempelvis ett mätredskap som 
används för att mäta stoleken på barnen, bollens omkrets eller vem som har störst frukt. De 

menar att ett matematiskt redskap kan näst intill vara vad som helst. Redan som spädbarn 
ingår barn i en kommunikation med sin omvärld, en dialog som troligtvis kommer att vara 
den viktigaste källan för att barnet ska kunna skapa sig en förståelse för omvärldens fenomen 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Kommunikation och samspel mellan människor 
är nödvändigt för att kunna utvecklas (Säljö, 2000). Under alla observationer som gjorts har vi 

sett vilken viktig roll samspel och kommunikation har för barnen. Under måltidsobservationer 
används samspelet som verktyg för att klara av exempelvis problemlösning. Vid analysen av 
våra observationer har vi valt att koppla till Säljös indelning av olika typer av redskap: de 

intellektuella, fysiska och kommunikativa. Vid måltidssituationer har barnen alltid använt sig 
av det intellektuella redskapet, språket. När de talar matematik samspelar de med varandra 

och utmanas genom nyfikenheten och kommunikationen mellan dem. Enligt Säljö (2000) är 
det de intellektuella redskapen som tillåter oss att hantera vardagliga situationer. I 
Knivjämförelsen använder Jocke, tre år, och Fredrik, fyra år, sina knivar som redskap. Fredrik 

påstår att hans kniv är större än Jockes, men Jocke håller inte med. Pedagogen förslår då att de 
ska mäta knivarna för att se vem som har längst. Killarna mäter och kommer fram till att 

Fredriks kniv trots allt var längre än Jockes. Under denna situation använder barnen även 



 

språket som ett verktyg men de använder sig även av det materiella föremålet knivar, vilket är 

ett fysiskt verktyg. Under samtliga observerade måltidssituationer har det förekommit olika 
typer av fysiska verktyg. Exempel utöver knivar är frukter, skålar, tillbringare, mat och glas. 

Med hjälp av de fysiska och intellektuella redskapen har barnen fått möjlighet att samarbeta 
och kommunicera med varandra för att öka sin förståelse. I Bordssituationen utspelar sig 
följande dialog mellan Tess, fyra år, Vendela, fem år, och Oliver, fyra år:  

”Jag vill sitta med Vendela på bussen för hon sitter mittemot mig nu” säger Tess. 

”Vendela sitter mittemot mig med” påpekar Oliver. 

”Nej, det gör hon inte, hon sitter mittemot mig” protesterar Tess. 

”Jag sitter mittemot båda, kom och kolla” konstaterar Vendela. 

I denna situation blir det samspelet och kommunikationen mellan barnen, det vill säga ett 

kommunikativt redskap, som hjälper dem att lösa problemet. Tess och Oliver går en i taget 
och upptäcker att Vendela har rätt. Hon sitter mittemot både Tess och Oliver.  

Även Nationellt centrum för matematikutbildning (2009-12-15a) anser att samspelet är viktigt 
mellan människor, särskilt det samspel som finns mellan barn och vuxna. De anser att ett 
sådant samspel är viktigt för barnens förståelse och framtida begrepp som de utvecklar.  

Vuxna klarar oftast av att göra lite mer än vad barnen själva hade klarat av i vissa situationer. 
Detta kopplar vi till våra observationer då det synliggörs hur viktig roll pedagogen har. I 

några av de situationer som observerats reflekterar inte barnen matematik förrän pedagogen 
involveras och leder in dem på ett matematiskt spår. Ett exempel är Skålarna då pedagogen 
förklarar att all mat på vagnen ska få plats i skålarna. Redan här har hon presenterat en 

matematisk uppgift för barnen. Kim, fyra år, räknar och kommer fram till att de har sex skålar 
men att maten inte kommer att få plats i dem. Pedagogen uppmuntrar honom då att tänka 

vidare: ”Finns det något annat sätt ni kan göra på? Så att all mat får plats?”. Under denna 
situation leder pedagogen fram dem till olika problemställningar och barnen blir inspirerande 
och tar emot problemen från pedagogen. Genom samspel och kommunikation mellan 

varandra löser de situationen ihop.  
 

Vanligt förekommande vid måltider likväl som i andra vardagliga situationer är att man ställs 
inför ett problem som måste lösas, problemlösning (Malmer, 2002; Olsson, 2000 Ahlström et 
al., 1996; Löwing & Kilborn, 2002). Ett problem uppstår när det finns ett ”hinder” som man 

måste ta sig förbi (Olsson, 2000) och detta hinder kan vara av varierande storlek och 
betydelse, något som syns i våra observationer där det förekommer fyra exempel på 

problemlösning: En var, Det konstiga päronet, Fruktjämförelsen och Tillbringaren. I En var 
ställs barnen inför flera problem när de vill ha ytterligare en äppelklyfta var under 
fruktstunden. Det första problemet de stöter på är att alla vill ha en till äppelklyfta, men de vet 

inte hur många äppelklyftor som finns kvar.  Detta problem är beroende av barnens pedagog 
som istället för att titta på klyftorna och svara ”sex” svarar att hon inte vet. Hon ”ger tillbaka” 

problemet till barnen och frågar istället dem hur många klyftor som finns. När barnen 
konstaterat detta uppkommer nästa problem, nämligen hur många äppelklyftor som behövs 
för att alla ska få varsin, det vill säga hur många det är som vill ha ytterligare en klyfta. Efter 

att ha konstaterat att de är sju stycken som vill ha och att det finns sex äppelklyftor kvar 
ställer pedagogen en fråga som får barnen att fundera på situationens tredje problem: räcker 

sex äppelklyftor om det är sju stycken som vill ha varsin klyfta? Här är barnen överens. Det 
räcker inte. Ett fjärde och aningen större problem uppkommer då, nämligen frågan om hur de 
ska göra för att det ska bli rättvist. Pedagogen frågar om det blir rättvist ifall hon tar alla bitar 

men det tycker inte barnen. Istället föreslår ett av barnen att de får dela äppelklyftorna. Detta 



 

barn är medvetet om delningens betydelse och vet att de får fler äppelklyftor om de delar 

klyftor som de redan har. Pedagogen frågar hur många äppelklyftor som måste delas och får 
till svar att alla ska delas vilket denne möter genom att fråga hur många klyftor de då får. Här 

blir det svårare för barnen. De har ingen möjlighet att använda sig av parbildning och para 
ihop en klyfta med ett räkneord då frågan om antalet inte rör äppelklyftorna de har framför 
sig, utan hur många det skulle bli om de som de har framför sig delas. Då antalet blir abstrakt 

blir det genast svårare och barnet som svarade att alla bitar skulle delas funderar och kommer 
fram till att det vid en eventuell delning av alla klyftor skulle bli ”jättemånga”. Pedagogen 

behandlar svaret som ett antal och frågar om de behöver jä ttemånga klyftor, det behöver de 
inte. Pedagogen som hela tiden lett problemlösningen genom hinder efter hinder lyfter då upp 
en äppelklyfta och delar den. Hon frågar barnen hur många klyftor de har och ett barn 

konstaterar att de har sju klyftor. ”Räcker det då?” frågar pedagogen och barnen svarar ”ja”: 
Problemlösningens utformning är genom hela situationen beroende av pedagogen som 

medverkar. Hade hon som svar på om det första barnet kan få en till äppelklyfta svarat ja och 
sedan delat en av klyftorna för att kunna ge alla ytterligare en klyfta hade situationen varit 
kort och intetsägande.  

En enklare form av problemlösning går att finna i Det konstiga päronet. I denna situation 

sträcker pedagogen över två päronklyftor till Li, fyra år, och säger ” Oj, det var ett konstigt 
päron! Det blir en stor och en liten bit”. Li som tittar på bitarna ställs då inför ett problem då 
hon inte är helt säker på vilken bit som är den stora och vilken som är den lilla. Genom att 

titta på dem kommer hon dock fram till ett förslag på lösning och frågar ”Är det den lilla?”. I 
handen håller hon den minsta päronklyftan och pedagogen svarar ”ja”. Det som gör detta till 

ett problem för Li är att hon inte vet vilken bit som är stor eller liten. Detta i sin tur innebär att 
det inte nödvändigtvis hade varit ett problem för ett annat barn. Det som är en problemuppgift 
för en person kan vara en rutinuppgift för en annan (Olsson, 2000). 

I Fruktjämförelsen ställs Simon, tre år, inför ett problem när han ska välja vilken frukt han vill 
ha. Hindret skapas här av att han har tre olika frukter att välja på och han vet inte vilken han 

vill ha. Pedagogen försöker hjälpa Simon genom att vägleda honom. Hon förslår att Simon 
ska ta den frukt som han själv tycker mest om. Simon fortsätter att fundera och efter ett tag 

bestämmer han sig för att ta bananen. Pedagogen frågar honom om banan är hans favoritfrukt, 
men det är det inte. ”Nej, men den är mycket längre och större än de andra frukterna. Då blir 
det mer till alla barnen” svarar Simon. Detta visar hur han valde att lösa problemet. Han ville 

att alla skulle få så mycket frukt som möjligt. För att alla skulle kunna få det valde han frukt 
som han upplevde var längst och störst. Pedagogen testar honom och frågar hur han vet att det 

är bananen som är längst och störst. Till svar får hon ”jo, jag ser det” och sedan uppmuntrar 
Simon sin pedagog att titta på frukterna som han springer iväg och hämtar. Han lägger en 
apelsin och ett äpple på bordet bredvid bananen.  

I situationen Tillbringaren utmanar pedagogen Kalle, fyra år, och Elsa, fem år, i 

problemlösning genom att skapa problem. Kalle och Elsa är överens om vilka tillbringare de 
ska duka fram när pedagogen ställer fram ytterligare en tillbringare. Barnen hade bestämt att 
Kalle skulle ställa fram den minsta och Elsa den största av två tillbringare. När pedagogen 

ställer fram en tredje ännu större tillbringare förändras situationen. Hon frågar om de ser 
någon skillnad på den nya tillbringaren jämfört med de gamla och Elsa kommenterar att 

kannan som hon valt att ställa fram inte är störst längre och att den pedagogen nu håller i är 
störst. För att testa barnen väljer pedagogen att peka på den minsta tillbringaren och påstå att 
den är störst. Kalle säger emot henne med en gång och börjar sortera tillbringarna i 

storleksordning.  



 

Gemensamt för samtliga problemlösningssituationer, hur problemen än uppkommer, är att de 

i enighet med Ahlström et al. (1996) utvecklar ”tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, 
kreativitet och tålamod” (s.69). Att skapa och utmana barnen som pedagogerna på olika sätt 

gör både medvetet och omedvetet i samtliga fyra situationer gör bidrar alltså till att utveckla 
barnens egenskaper som gör att barnen ”lär sig att planera, upptäcka samband, förfina det 
logiska tänkandet och skaffar sig beredskap att klara situationer i livet (Ahlström et al., 1996). 

Jämförelser förekommer i sju situationer från respektive förskola. Barnen jämför sig med 

varandra mycket och ofta. Jämförelseord (Malmer, 1993; Heiberg Solem & Lie Reikerås, 
2006) som förekommer är många och tillhör flera olika kategorier (Malmer, 1993). Ett 
exempel på detta går att finna i potatisdebatten där dialogen lyder: 

”Min är den största” 

”Nej, min är den största”  

”Nej, min är större” 

”Ja, men min är stor” 

”Ja, men min är tung” 

”Min är också tung”. 

Denna dialog mellan Mia och Lars, båda fyra år, innehåller dels jämförelser om storlek med 

begreppen stor, större och största dels jämförelser om massa med begreppet tung. Genom att 
jämföra ser barnen likheter och skillnader. Mia konstaterar att hon har fått tag i den största 
potatisen. Lars håller inte med och säger att han har den största. Mia protesterar och hävdar att 

hennes potatis trots allt är större än Lars potatis. Lars accepterar detta men Mia låter inte 
dialogen sluta här utan hävdar då att hennes potatis är tung. Lars säger då avslutningsvis att 

hans potatis också är tung. Genom detta går det att utläsa att fyraåringarna kommit fram till att 
Mias potatis är störst, men Lars potatis är också stor och båda har tunga potatisar.  

En situation som vattenglasen innehåller jämförelser inom en annan kategori. Detta 

framkommer vid en närmare titt på dialogen i denna situation: 

”Jag med vatten. Anna mer vatten, jag vill ha lika mycket som hon.  Jag har hällt till strecket, 

det har inte du... du har för mycket vatten”.  

Cecilia, tre år, jämför kvantiteten i sitt vattenglas med sin kompis Annas.  Med begreppen mer 
och mycket får vi en inblick i hur Cecilia tänker. Hon vill ha vatten, lyckas hälla upp det själv 

i sitt glas och tittar sedan Annas glas. Här börjar jämförelsen. Cecilia ser att Anna har mer 
vatten i sitt glas än vad hon har och vill då ha lika mycket vatten som Anna. Samtidigt vet hon 

att förskolan har en ”regel” om att man bara får ha vatten upp till strecket som finns på mitten 
av glaset. När Cecilia jämför sin egen och Annas vattenmängd i relation till strecken ser hon 
att hon själv har hällt till strecket. Det har inte Anna, hon har hällt i mer vatten än vad som är 

tillåtet och har då ”för mycket” vatten i sitt glas.  

Ytterligare en situation som speglar jämförelser i kvantitet är mer mjölk. Här jämför Sven, 

fyra år, ökningen (Ahlberg, 2000; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006) av mjölk i sitt 
glas med hur mycket mjölk han önskar ha i glaset. Detta yttrar sig i dialogen på följande sätt: 

”Kan jag få mer mjölk? 

”Det ska du få”  

”Jag vill ha mycket mjölk. Det var lite” 

”Nej, det är väl mycket?”  



 

”Nej, det är bara dit. Mer”  

”Så, nu har du mycket”  

”Nej, det är också lite”.  

Begreppen som används för att göra en jämförelse av kvantiteten är mer, mycket och lite. 
Svens första glas mjölk är slut och han vill ha mer mjölk. Pedagogen häller då upp mjölk i 
hans glas, men han blir inte nöjd. Han tycker att han har fått lite mjölk och han vill ha mycket. 

När pedagogen sedan skojar med honom och ifrågasätter om Sven inte har fått mycket mjölk 
pekar på mjölkgränsen i sitt glas. Han vittnar här om att han har en inneboende tanke om 

gränsen mellan lite och mycket mjölk i glaset. När pedagogen sedan häller upp lite till och 
säger ”nu har du mycket” har gränsen för vad mycket mjölk ännu inte nåtts. Sven tycker 
fortfarande att det är lite mjölk i glaset.  Dialoger som potatisdebatten, vattenglasen och mer 

mjölk är spontana och utspelar sig under ungefär två minuter. Under dessa minuter hinner 
mycket matematik ske.  

Ett dagligt inslag i förskolornas vardag som skapar stora möjligheter till matematiska 
handlingar är dukning. Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) menar många förskolor 
ser barns medverkan vid dukning som en självklarhet, men många pedagoger har en 

förutfattad mening om dukning och tror att om barnen dukar själva leder det till att barnen 
automatiskt använder sig av matematik. Det är många gånger upp till pedagogen om 

matematiken ska få utrymmen ta plats under dukningstillfällena. Ibland ställer barnen ut 
tallrikar och bestick lite som de vill och vet inte hur många som ska äta eller var tallrikarna 
ska stå. De behöver då få hjälp av en pedagog att reflektera/ problemlösa under dukningens 

gång. 

Detta går att koppla till dukningssituationen då pedagogen hjälper barnen in på ett 
matematisktspår. Pedagogen berättar innan dukningen är igång att det är elva stycken som ska 
äta middag idag. När hon berättar detta ger hon barnen möjlighet att med hjälp av sortering 

(Doverborg & Emanuelsson, 2006; Nationellt centrum för matematikutbildning, 2009-12-
15a), parbildning (Ahlberg, 2000; Lundberg & Sterner, 2006; Malmer, 2002) och antalsord 

(Lundberg & Sterner, 2006) att se samband mellan hur många tallrikar, glas och bestick det 
ska vara på bordet och hur många som ska äta.  Med hjälp av parbildning kan barnen lösa 
problemet om hur mycket som ska dukas fram för att alla barn ska få varsin tallrik, kniv, 

gaffel och glas till middagen. De använder sig även av matematiska begrepp som enligt 
Malmer (1993) är placeringsord.  

”Jag ställer glasen framför tallrikarna”  

”Ja, det kan du göra. Kan du lägga gafflarna så lägger jag knivarna?”  

”Jag tar gafflarna och lägger dem på sidan”  

Sandra och Linus samarbetar under hela dukningen. Båda två har bra rumsuppfattning 
(Ahlström et al., 1996) eftersom de vet var matredskapen ska placeras någonstans.  

Enligt Nationellt centrum för matematikutbildning. (2009-12-15a) finns sortering överallt i 
barnens miljö. Det kan vara att sortera pennor, böcker, nallar, klossar etcetera. Det går bland 

annat att sortera efter stolek, färg och antal. I många situationer som vi har observerat 
förekommer någon form av sortering med föremål som frukter, tallrikar och klossar. I 
Bananpengarna sorterar Hanna, tre år, frukterna efter längd och storlek. I denna situation 

visar Hanna på sorterings- och klassificeringsförståelse då hon jämför dem och konstaterar 
likheter och olikheter mellan dem. När hon gör sina indelningar visar hon att hon klassificerar 

sina frukter på olika sätt.  För att bevisa för pedagogen springer Hanna och hämtar de tre olika 



 

frukterna för att visa hur problemlösningen gjordes, det vill säga hur hon jämförde frukterna.  

Nationellt centrum för matematikutbildning. (2009-12-15a) menar att sortering är ett sätt för 
barnen att strukturera upp vilka likheter och olikheter det finns med materialen de använder. 

Att klara av sortering är en av grunderna för att i ett senare skede klara av att sortera bland 
annat ental, tiotal och måttenheter. Även Doverborg och Emanuelsson (2006) är enig med 
Doverborg om hur viktigt det är för barnen att de i tidig ålder upptäcker vikten av att kunna se 

mönster och jämföra likheter och olikheter med varandra.  

Efter varje måltid på förskola B får barnen välja varsin ramsa som gruppen vid matbordet ska 

sjunga, dansa & räkna till. Doverborg och Pramling (2006) anser att rim och ramsor är en bra 
aktivitet för att få igång matematiken och det matematiska tänket för barnen. I Ramsan 
sjunger Rebecca, fyra år, fram och tillbaks, åt sidan och ihop samtidigt som hon använder sig 

av stora rörelser. Pedagogen och de andra fem barnen som är med i köket låter henne visa 
först och sedan är de deras tur att göra likadant. Under ramsan använder barnen sig av olika 

matematiska termer som fram och tillbaks.  

Delning är när ett eller flera föremål ska delas (Ahlberg, 2000). Nationellt centrum för 
matematikutbildning (2009-12-15b) menar att delning ofta görs i barns vardag. En situation 

kan vara under måltiden då pedagogerna eller föräldrarna använder sig av matematiska 
delningstermer. Vill du ha en hel potatis eller en halv? Vill du ha halvt eller helt glas med 

mjölk. Ska jag dela åt dig?  

I våra observationer är det inte bara pedagogerna som använder sig av delningstermer utan 
även barnen. I Bananpengarna uttrycker Hanna följande:  

”Kan du dela bananpengar?” 

Barnen på förskolan talar inte bara muntligt om delning utan det förekommer även delning 

mellan barnen, det vill säga att de delar saker med varandra. Ett exempel på att barnen 
upplever det som väldigt viktigt att dela lika finner vi i situationen En var då alla ska få varsin 
äppelklyfta.  

 

 

 

 

 



 

5. Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga den matematik som barn i två specifika 
förskolor dagligen kommer i kontakt med under måltider för att kunna besvara vilken 
funktion måltiderna i förskolorna har för barns matematikutveckling. Vi kommer i detta 

avsnitt att diskutera våra tankar och funderingar kring det resultat och den analys vi fått fram.  

Det första vi tänker på när vi ser tillbaka på hur våra tankar har gått under denna studies gång 

är det att matematik inte nödvändigtvis behöver vara beroende av dyrt specialbeställt material. 
Vi vet sedan tidigare att det finns mycket och bra material som går att beställa till förskolor 
för att arbeta med matematik. Har man möjlighet att ta del av detta är det i många fall guld 

värt. En förutsättning för att det ska vara guld värt är dock pedagogens inställning och 
förståelse för vad matematik är och kan innebära. Om en pedagog inte är posit ivt inställd eller 

har kunskap om att arbeta med matematik kan det hända att dyrt material ändå hamnar längst 
in i ett skåp och där utvecklar det inga barns matematikutveckling. Med denna studie vill vi 
visa att om viljan och en positiv inställning finns hos pedagogerna är möjligheterna att arbeta 

med matematik stora, med eller utan specialbeställt matematikmaterial. En viktig anledning 
till att vi valde att lägga fokus på den matematik som förekommer vid och kring måltider är 

just det faktum att inget av det matematiska material som vi dokumenterade upptill 
observationerna på förskolorna förekommer i någon av måltidsobservationer. De materiella 
verktyg och redskap som används är istället bestick, tallrikar, glas, tillbringare, mat, frukt och 

så vidare, det vill säga materiella ting som förekommer i den dagliga verksamheten även om 
man som pedagog inte utnyttjar dessa tillfällen till att prata matematik med barnen.  

En annan tanke som har slagit oss under arbetets gång är huruvida pedagogerna i 
observationerna är medvetna om att de faktiskt pratar och uppmuntrar barnen att tänka 
matematiskt. För många pedagoger i förskolan som aldrig läst matematik som är anpassad till 

små barn är matematik någonting krångligt, ofta direkt kopplat till skola, algebra och 
traditionella läroböcker. Givetvis skulle ingen pedagog som är verksam i förskolan förneka 

matematikens närvaro – för inte kan det undgå någon att exempelvis barns lekfullhet med 
räkneramsan är matematik, men hur närvarande matematiken verkligen är i vardagen är det 
många som fortfarande inte är medvetna om. Med detta menar vi att arbeta med matematik 

inte nödvändigtvis behöver vara någonting nytt för verksamma pedagoger. Många pedagoger, 
likväl som föräldrar, mor- och farföräldrar och syskon, pratar och använder matematik 

tillsammans med barnen utan att vara medvetna om att det är just matematik.  

Eftersom vi gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på varsin förskola där 
observationerna är gjorda tycker vi oss vara förhållandevis väl informerade om vilken syn och 

erfarenhet pedagogerna har av matematik. Detta har vi inte låtit påverka och ha någon 
inverkan på observationerna och analyserna, men i ett diskuterande sammanhang tycker vi att 

det kan vara intressant att lyfta att pedagogerna på förskolorna på ett eller annat sätt läst och 
tagit del av material om hur matematiken i vardagen kan användas och nyttjas för att utveckla 
barns matematikutveckling. Hur väl medvetna pedagogerna är i respektive situation i 

resultatet är dock inte beroende av detta eftersom vi faktiskt inte vet hur deras tankegångar 
gått under de tillfällen som observerats.  Vad vi vet är att de använder matematik, men faktum 

kvarstår att det för en pedagog som varit verksam på fältet kan gå på rutin – utan att man 
kopplar situationerna till matematik. Att matematik  pratas på rutin är vi i sig positivt inställda 
till då det betyder att det i grund och botten är någonting självklart och ständigt närvarande, 

men om pedagogernas medvetenhet är närvarande vid situationerna är det lättare att bygga 
vidare på händelser som inbjuder till matematik. Som vi ser i många av observationerna som 



 

presenteras är möjligheterna många och i de flesta fall är det faktiskt barnen som bjuder in till 

matematiska diskussioner.  

Något som vi också tänkt på under arbetets gång är vilken betydelse pedagogernas relation till 

varandra kan ha, det vill säga klimatet i arbetslaget. Att som pedagog kunnat känna trygghet 
och våga testa sig fram i ett arbetslag är i många fall en förutsättning för att våga prova på 
någonting nytt eller utveckla något befintligt. Detta gäller även matematikens förekomst, 

användning och närvaro i förskolorna. Att kunna fungera som varandras bollplank är en 
möjlighet för att inte bara utveckla barnens matematiska tänkande, utan även sitt eget. 

Barnens matematikutveckling i all ära, men en förutsättning för att till fullo kunna utveckla 
och arbeta med den är att pedagogerna själva har en matematisk medvetenhet.  

En annan sak vi vill lyfta i diskussionen är det faktum att de matematiska handlingarna i 

observationerna ofta överlappar i varandra. En situation kan beskriva många olika handlingar 
inom flera matematiska områden. Trots detta har vi valt att försöka analysera situationerna 

utifrån bestämda matematiska handlingar. Anledningen till detta är att vi på ett så tydligt sä tt 
som möjligt velat kartlägga vilka uttrycksformer matematiken har. Detta betyder dock inte att 
matematiken i förskolorna behöver sorteras och klassificeras på detta sätt. I vardagen går 

mycket in i varandra och det är många gånger svårt att urskilja spec ifika handlingar då de 
oftast ingår i ett sammanhang som genom ett matematiskt språk bidrar till att skapa en helhet.  

5.1 Slutsats  

Slutsatsen av denna studie är att matematik ständigt förekommer i förskolans vardag, vilket 

skapar väldiga möjligheter att aktivt arbeta med barnens matematikutveckling i situationer 
som barnen upplever trygga och bekanta. Det handlar i grund och botten inte om att föra in 

någonting nytt, det handlar om att synliggöra det som finns och ta vara på det. Vi har valt att 
trycka på betydelsen av pedagogernas medvetenhet, vilja och kompetens, att om viljan finns 
är möjligheterna oändliga. I denna optimism är det dock viktigt att komma ihåg att 

pedagogerna inte har möjlighet att göra ett aktivt val att välja bort att arbeta med matema tik i 
förskolornas vardag. I läroplanen för förskolan, Lpfö 98, presenteras det ansvar pedagogerna 

har gentemot elevernas matematikutveckling. Att arbeta med matematik i förskolan är för 
pedagogerna ett måste – men det ska inte behöva kännas som en belastning. 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

Denna studie omfattar två specifika förskolor under fem specifika veckor. Förslag på fortsatt 
forskning är att göra en mer omfattande undersökning för att kunna kartlägga matematikens 

uttrycksformer och utrymme i förskolan i större utsträckning.  

En annan intressant infallsvinkel kan vara att ta del av pedagogernas syn på situationerna och 

koppla dessa till deras matematikuppfattning.  
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Bilaga 1 

Jämförelseord  

1. Storlek  stor – större – störst liten – mindre – minst  

2. Antal  många – fler – flest få – färre – (färst) 

3. Kvantitet mycket – mer – mest lite – mindre – minst  

4. Massa tung – tyngre – tyngst lätt – lättare – lättast 

5. Längd lång – längre – längst kort – kortare – kortast 

6. Höjd  hög – högre – högst kort – kortare – kortast 

7. Bredd bred – bredare – bredast smal – smalare – smalast  

8. Tjocklek tjock – tjockare – tjockast tunn – tunnare – tunnast 

9. Ålder  gammal – äldre – äldst  ung – yngre – yngst 

10. Pris  dyr – dyrare – dyrast billig – billigare – billigast 

alla    hälften, halv, dubbelt  hälften så mycket, dubbelt så mycket 

ingen – ingenting  någon – någonting lite mer än – lite mindre än  

udda – jämna knappt  nästan 

drygt – ungefär resten – ringa full – tom    

 

Lägesord 

i   framför – bakom från höger  

på   utanför – innanför till vänster 

mellan   ovanför – nedanför  först – sist 

ovanpå   högst upp – längst ner  i början – i slutet  

bredvid  i mitten – mitt på  före – efter 

över – överst  fram – bak    upp – ner 

under – underst framåt – bakåt   uppåt – neråt    

nära – närmast     

    

Tidsord 

Nu  idag  igår  snart 

Då  imorgon  i förrgår  nyss 

Förr  i övermorgon i fjol  sedan 

Alltid  ständigt  om en stund   strax 

Aldrig   sällan  för en stund 

Ofta  ibland  längesedan 

Oftast  emellanåt  vare (varannan) dag   

 

Källa: Malmer (1993) 



 

 

Antalsord   

få  många  färre flest  inte så många  

 

Jämförelseord   

kort – kortare – kortast lång – längre – längst  stor – större – störst  

liten – mindre – minst  hög – högre – högst smal – smalare – smalast  

vid – vidare – vidast tung – tyngre – tyngst bred – bredare – bredast 

 

Relativ tid  

en stund   ett ögonblick  en dag   en timme 

en natt  ett dygn  en vecka  en kvart 

en månad  ett år  en halvtimme   

 

Absolut tid   

i dag i går i morgon i fjol morgon  middag samlingsstund  

sent tidigt mattid läggdags  kväll 

 

Ordningsföljdsord  

först sist i mitten efteråt till  efter främst 

längst bak framför bakom slut 

 

Placeringsord/lokaliseringsord   

i uppe på fram över överst bakom under 

underst framför närmast först tvärs över på bakom 

nära sist till slut  bortanför längst bak framåt före 

i mitten bakåt lågt framför innerst mellan efter 

ytterst på snedden vänster baktill mitt på höger rakt  

fram längst bak upp nedanför innanför ovanför utanför 

inuti högt högst upp längst ner vid sidan av i början 

 

Rumsbegrepp 

avstånd bredd djup riktningar placering  

slutenhet rörelse  orientering 

 

Källa: Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) 



 

Bilaga 2 

 

Observationsschema   

 

Plats:  

Antal barn:  

Kön:  

Ålder:   

Namn:  

Antal pedagoger närvarande:  

 

Händelseförlopp:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


