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Abstrakt 
 
Jag har undersökt matematiken vid olika måltider i förskolan. Syftet med mitt arbete var att ta reda 
på hur mycket pedagogerna använder och synliggör matematiken vid frukost, lunch och mellanmål 
för barnen i förskolan och vilka matematiska begrepp de lyfter fram och på vilket sätt. Jag har valt 
en kvalitativ studie för att kunna få svar på mina frågeställningar. Jag använde mig av 
observationer, som jag har filmat, och intervjuer, som jag har spelat in. Resultatet visade tydligt att 
pedagogerna arbetade medvetet för att synliggöra matematiken vid dessa stunder. Detta gjordes på 
ett väldigt naturligt och lustfylld sätt.  
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1 Inledning 
 
Matematik används hela tiden i förskolan. Det finns så många matematiska begrepp som barnen 
kan lära sig i olika situationer under vardagen på förskolan. Om barnet är bekant med olika 
matematiska begrepp redan i förskolan har de lättare att arbeta med ämnet matematik även i 
skolan. Skolan ska inte vara den första arenan där barnen möter matematiska begrepp i. Doverborg 
och Emanuelsson (2006) skriver att barn som möter matematik i förskolan får erfarenheter som kan 
bli avgörande för hur deras attityd och inställning till matematik utvecklas. 
     I skolan blir matematiken mer abstrakt och man använder läroböcker fulla med siffror och 
matematiska begrepp. En del barn har svårt att lära sig addition, subtraktion, multiplikation och 
division därför blir ämnet matematik svårt. Rädslan för matematik kan följa barnen under hela 
deras vuxna liv. Därför tycker jag att det är viktigt att barnen möter matematik redan i tidiga år i 
förskolan.  
     Under min utbildning till förskollärare för förskolan/förskoleklass har jag studerat läroplanen 
för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010 (Skolverket, 2010) som är styrdokument för förskolan och 
jag har förstått vilken viktig roll vi pedagoger har för barns lärande och utveckling. Enligt 
läroplanen för förskolan (Lpfö98, reviderad 2010) ska förskolan sträva efter att varje barn 
”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 
lösningar av egna och andras problemställningar, […] och utvecklar sin förståelse för rum, form, 
läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt 
för mätning, tid och förändring,[…] samt utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 
och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2010:10). 
Alla pedagoger som arbetar i förskolan har ansvar att tillsammans i arbetslaget forma och 
genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Det är pedagogernas ansvar att fånga 
varje moment i vardagen, att prata matematik med barnen och benämna vad de gör och hur de gör 
det. Det är betydelsefullt att pedagogerna uppmuntrar barnen att använda sitt logiska tänkande, att 
utveckla språket samt att utveckla deras förmåga att använda och upptäcka matematiken under hela 
dagen i olika situationer.  

Emanuelsson och Doverborg (2006) skriver om vikten att förskolan behöver ha kunniga och 
positiva lärare som arbetar medvetet med matematik för att utmana barnen och synliggöra 
grundläggande matematiska begrepp under vardagen då barnen vistas i förskolan. Måltiderna som 
erbjuds i förskolan som frukost, lunch och mellanmål är stunder som är väldigt rika på matematik 
där pedagogerna har möjligheten att uppmuntra barnen på olika sätt använda matematik och olika 
matematiska begrepp. Jag har gjort min undersökning vid olika måltider som erbjuds i förskolan 
för att se hur pedagogerna använder dessa stunder för att lyfta fram matematiken. 
 
2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur pedagogerna använder matematik med barnen i förskolan 
vid olika måltider som frukost, lunch och mellanmål. 

 
 Hur använder pedagogerna måltidssituationerna för att prata matematik med barnen? 
 Vilka matematiska begrepp lyfts fram och på vilket sätt? 

 
 
 
 
 
 



3 
 

3 Teoretisk bakgrund 
I avsnittet beskriver jag vad andra forskare har skrivit om matematikens betydelse för barns 
utveckling och pedagogens roll för att stimulera och uppmuntra barn att upptäcka matematiken i 
deras vardag i förskolan. 
 
3.1Matematik i förskolan 
Barnen möter matematik i förskolan under hela dagen som i enkla vardagsrutiner, i leken och i 
arbete med olika tema, enligt Doverborg och Emanuelsson (2006). De betonar att matematiken 
finns överallt i alla olika miljöer som barnen möter dagligen, ”men i interaktion med andra barn 
och professionella pedagoger, det är då lärandet sker” (2006:8). Doverborg och Emanuelsson 
(2006) säger att matematiken finns i vår omvärld och att pedagogerna i förskolan utmanar barnens 
matematiska tänkande och lärande och ger dem tillfällen att använda och upptäcka matematik i 
meningsfulla sammanhang. Det finns så många matematiska begrepp som barnen möter i förskolan 
och så småningom lär barnen sig innebörden och utvecklar begreppsförståelse. Vidare hävdar 
Doverborg och Emanuelsson (2006) att matematiken blir som mest utvecklande och lärande sker 
då en fundering väcks av barnen. Tillsammans med barnen kan pedagogerna finna svar på deras 
funderingar. Det är inte enbart svaret som är relevant för deras frågeställning utan hela processen 
från frågan till svaret (Doverborg & Emanuelsson, 2006).  
     Enligt Solem och Reikerås (2004) utvecklar barnen många begrepp samtidigt fast i olika tempo 
och följd. Sheridan, Samuelsson och Johansson (2010) säger att barn hela tiden gör jämförelse av 
objekts storlek och antal. Därför borde det vara lätt för pedagoger att lyfta fram och synliggöra 
dessa begrepp. Att jämföra föremål är grunden för barnen när det gäller att uppfatta likheter och 
skillnader. Doverborg och Emanuelsson (2006) säger att alla barn leker, bygger och konstruerar 
och vid dessa tillfällen ska pedagoger ge barnen tid och utmaningar för att förstå tal och rum, form 
och mönster, sortering och klassificering. Det är viktigt, som Doverborg och Emanuelsson (2006) 
nämner, att pedagoger utmanar barnens matematiktänkande och lärande samt ger dem tillfällen att 
använda och upptäcka matematik i meningsfulla sammanhang. 
     Emanuelsson och Doverborg (2006) anser att barn kan ges möjlighet att illustrera och uppskatta 
antal, möta talens olika funktioner, upptäcka och skapa mönster. Pedagogerna har möjlighet att 
hjälpa barnen bekanta sig med begreppen lika - olika, långa - breda - höga, ökning - minskning, 
dubbelt och hälften. Barnen får möjlighet att möta tids- och lägesord. Emanuelsson och Doverborg 
(2006) tycker att oavsett vad som lyfts fram i vardagen så kan rumsuppfattning och problemlösning 
bli en del av innehållet. Vidare betonar de att i förskolan förekommer hela tiden en mängd 
jämförelse ord som tung – tyngre - tyngst, lång – längre – längst, många – fler – flest. De säger att 
en annan kategori av ord som barnen har möjlighet att utveckla i vardagen är lägesord som bakom, 
framför, på, under, mellan och tidsord som idag, igår, sällan, alls och aldrig. 
 
3.1.1Talbegreppet 
Solem och Reikerås (2004:12) hävdar att överallt och hela tiden ”möter vi tal, räkning och 
antalsord i olika former”, och genom talen kan vi räkna ut, jämföra mängder och ange 
ordningsföljd. Doverborg och Emanuelsson(2006) säger att genom att räkna konkreta föremål och 
knyta räkneorden till dessa föremål lär sig barnen räkna. Vidare säger de att för att barnen ska klara 
sig lättare i vardagslivet och göra framsteg i sina studier är det fortfarande avgörande att lära sig 
grundläggande kunskaper om tal och räkning. Att ha en god taluppfattning betyder enligt 
Doverborg och Samuelsson (2005) att kunna förstå och hantera relationer inom och mellan tal och 
tal med omvärld. Doverborg och Samuelsson (2005) menar att matematisk problemlösning inte är 
så vanlig i förskolan och att pedagogerna inte ska leta efter ett bestämt, rätt svar utan att de ska 
utgå från barnens erfarenheter och låta dessa styra deras sätt att lösa problemen. Det finns många 
naturliga tillfällen då man kan ta var på situationen, till exempel olika leksituationer där barnen har 
framme klossar, bygger och leker. Leksituationer är bra tillfälle att ställa frågor och prata med 
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barnen om antal, storlek, högt och lågt. Samuelsson och Sheridan (1999) menar att vanliga 
situationer, som en fruktstund, kan vara utmärkta tillfällen att använda sig av matematik då även de 
minsta barnen kan vara med och räkna fruktbitar och vem som har flest bitar. Det är ju ofta så inom 
matematiken som inom språket, att alla barn ligger på olika nivåer och lär sig olika fort. För vissa 
barn kommer talen och räknandet som något naturligt och för andra tar det längre tid att knäcka 
koden för räknandet. 
     Lärande om tal kan användas hela tiden i förskolan, som till exempel när barnen sorterar pinnar 
efter färger. Barnen räknar hur många röda pinnar eller blåa pinnar de har (Emanuelsson & 
Doverborg, 2006). Vidare säger Emanuelsson och Doverborg (2006) att barn i samspel med andra 
barn och vuxna får tillfälle att använda räkneord och att räkna som till exempel när de hör orden i 
samtal, använder rim och ramsor, sjunger och leker. För att utmana de barn som håller på att räkna 
ett tag och som lärt sig lite mer än bara talen kan pedagogen stimulera barnen att räkna genom att 
rita några föremål och sedan låta barnen vissa för sina kamrater hur de gjorde (Doverborg & 
Samuelsson, 2005). 
 
3.1.2Rumsuppfattning 
Emanuelsson och Doverborg, (2006) säger att barnen skapar en förståelse för rumsuppfattning när 
de kan förstå var i rummet ett föremål finns eller var de befinner sig i förhållande till omgivningen. 
När barnen i förskolan leker t.ex. med dockhuset kan de utmanas genom att pedagogen frågar 
barnen vilka möbler de ska sätta in i de olika rummen och att de tillsammans kan se om möblerna 
passar där barnen placerar dem från början. Emanuelsson och Doverborg (2006) menar att barnen 
genom leken utvecklar sin rumsuppfattning med hjälp av hela kroppen. Barnen stimuleras och 
undersöker rum både inomhus och utomhus när de hoppar, kryper, klättrar, springer och ramlar. 
När de kastar boll, då övar de avstånd och riktning. I förskolan arbetar pedagoger medvetet för att 
utveckla barns förmåga av att få en rumsuppfattning genom placering och lokalisering. Solem och 
Reikerås (2004) hävdar att barn genom att utforska avstånd och riktningar lär sig om placering. I 
förskolan placerar pedagogerna leksaker på olika hyllor. Emanuelsson och Doverborg (2006) säger 
att barnen har möjlighet att i vardagen utveckla lägesord som bakom, framför, på, i, under och 
mellan. Solem och Reikerås (2004) anser att vi hela tiden behöver orientera oss om var vi finns och 
var vissa föremål finns och på så sätt skapar vi mentala kartor för att orientera oss i omgivningen.  
 
3.1.3Former och figurer 
Enligt Solem och Reikerås (2004) hittar barn likheter och skillnader mellan olika saker hela tiden 
och form är en av de egenskaper som hjälper dem att göra det. Omvärlden är full av former och 
mönster och barnen börjar tidigt skaffa sig erfarenheter med alla sinnen genom att utforska och 
undersöka olika föremål. Vid matsituationer finns tillfällen att använda och prata om olika former 
med barnen. Doverborg och Emanuelsson (2006) betonar att i formgivningen ingår begrepp för att 
karakterisera olika geometriska objekt som till exempel cirkel, kvadrat och kub. Geometriska 
former hittar vi i mönster på mosaiker och textiler, byggnader och i konst. ”Barn upptäcker 
mönster och samband, hur tal, rum och geometriska former hör samman” (2006:71). Doverborg 
och Emanuelsson (2006) påpekar att alla barn leker, bygger och konstruerar och vid dessa tillfällen 
ska pedagoger ge barnen tid och utmaningar kring tal och rum, form och mönster, sortering och 
klassificering. Det är viktigt som Doverborg och Emanuelsson (2006) säger att pedagoger utmanar 
barnens matematiktänkande och lärande samt ger dem tillfällen att använda och upptäcka 
matematik i meningsfulla sammanhang. 
 
3.1.4 Mätning 
Vardagen är rik på situationer där barnen kan använda mätningar. ”Att mäta ett föremål innebär en 
jämförelse mellan föremålet och den enhet man väljer” (Emanuelsson & Doverborg, 2006:163). De 
anser att i förskolan förekommer hela tiden en mängd jämförelseord som tung – tyngre - tyngst, 
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lång – längre – längst, många – fler – flest. De menar att jämförelseord är viktiga för barnen när de 
ska beskriva likheter och skillnader, t.ex. när de jämför vilket barn som är längst i gruppen. Enligt 
Sheridan, Samuelsson och Johansson (2010) gör barn hela tiden jämförelser av objekts storlek och 
antal. Därför borde det vara lätt för pedagoger att lyfta fram och synliggöra dessa begrepp. Genom 
att jämföra föremål ger man barnen grunden för att uppfatta likheter och skillnader. Enligt Solem 
och Reikerås (2004) har barnen under hela sin vardag många stunder och möjligheter då de kan 
använda sig av mätningar och jämförelse. När de leker kan de lägga två pinnar bredvid varandra 
för att ta reda på vilken pinne som är längst. Vid matbordet kan de hälla över vatten från ett glas till 
ett annat glas för att ta reda på vilket glas som rymmer mest. 
 
3.1.5Tid 
Solem och Reikerås (2004) tycker att tid är ett svårt begrepp för barnen att förstå. I förskolan hör 
de om veckodagar, månader, om idag och imorgon, om klockan, fast för barnet är det svårt att 
förstå hur mycket klockan är egentligen. Klockan fyra för dem kan lika gärna vara fem. Vidare 
beskriver Solem och Reikerås (2004) olika exempel på tid och de säger att begreppet tid är svårt 
för barnen att lära sig. Barnen börjar lära sig tidigt att händelse följer efter varandra, som till 
exempel efter maten vet de att de ska sova och efter vilan ska de hem. Några barn vet att de är tre 
år och de tar upp tre fingrar, och de vet att på sommaren fyller de fyra år, men sommaren kan vara 
hur långt bort som helst för dem. Emanuelsson och Doverborg (2006) menar att det är viktigt att 
prata med barnen redan tidig om tid för att ge dem möjligheter att utveckla även tidsord som idag, 
igår, imorgon, sällan och aldrig. 
 
3.1.6Sortering och klassificering 
Doverborg och Emanuelsson (2006) anser att för barn i förskolan är sortering en utvecklande 
aktivitet som de ser egenskaper att sortera av sig själv och de har idéer om hur de ska sortera upp 
olika föremål. Sortering och klassificering ger barn de nödvändiga grundkunskaperna för att 
strukturera deras vardag och de kan utveckla matematiskt tänkandet. Barnen sorterar och grupperar 
föremål till exempel pinnar efter färg (Emanuelsson & Doverborg, 2006). Enligt Analysschema i 
matematik för åren före årskurs 6 (Skopverket, 1999:25) handlar klassificering om ”att urskilja 
egenskaper hos det som sorteras och att sortera hela mängden efter samma sorts egenskap”. Barnen 
sorterar fritt men pedagogen kan hjälpa de genom att föreslå för dem hur man sortera. Ibland 
sorterar barn föremål efter två egenskaper t.ex. färg och storlek, eller sorterar på det sättet som 
kompisen har sorterat eller sorterar efter flera egenskaper samtidigt t.ex. form, färg, storlek. 
 
3.2 Att utveckla barns lärande 
Enligt Emanuelsson och Doverborg (2006) är ett sätt att utöka barns lärande att läraren ska 
använda deras tankar kring matematiska aspekter för att öka förståelsen för omvärlden. De betonar 
att varje barn behöver matematikstimulans för att underlätta deras framtida inlärning. Barnen 
behöver hela tiden få höra att de blir bekräftade för sina handlingar. Vidare anser de att måltids 
situationer är ett bra tillfälle att använda matematiken. Johansson och Samuelsson (2003) påpekar 
att genom att titta, lyssna och samspela kan barn lära sig tillsammans med vuxna och andra barn i 
sin omgivning. Lärandet är något som ständigt pågår och barn undersöker och utforskar sin 
omgivning för att kunna förstå och hantera den. Vidare skriver Johansson och Samuelsson (2003) 
att pedagogens syn på lärande och kunskap spelar stor roll och att den pedagogiska verksamheten i 
förskolan påverkas av hur lärarens föreställning om barnet som person är. Pedagogerna ska sträva 
efter att kunna möta barnet på deras villkor. För att utgå från barnens erfarenheter, behov och 
individualitet kan pedagogens barnsyn spela väldigt stor roll i verksamheten. Med barnsyn menar 
Johansson och Samuelsson (2003) hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som 
personer och att pedagogens engagemang som närvarande pedagog har inverkan på ett bra och 
positivt resultat i barnets utveckling. 
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     Kennedy (1999) betonar hur viktigt det är att pedagogerna förstår barnens tankar och ser deras 
intresse. På detta sätt kan pedagogen fånga upp de intressanta ämnen som man sen kan arbeta med 
för barns lärande och utveckling. Det kan till exempel vara en diskussion under måltiden eller om 
man är på promenad och barnen börjar diskutera något de vill veta mer om. Att det är barnens 
intresse och funderingar som får styra bidrar till att det blir ett bra arbete i verksamheten där barnen 
får utvecklas. Nordin Hultman (2011) säger att alla barn som kommer till förskolan har olika 
erfarenheter. Barn utvecklas och lär genom samspel med andra barn och vuxna där motivation och 
lust till lärande inspireras. Det är viktigt att varje barn känner att det är roligt att vara i förskolan. 
 
3.3 Språk och kommunikation 
Doverborg och Emanuelsson (2006) anser att språket påverkar våra känslor, tankar och fantasi, 
hjälper oss att förstå omvärlden, att lösa problem och att minnas. Människans förmåga till 
kommunikation och socialt samspel är grunden för utveckling av språk och tänkande. De tycker att 
barngruppen är en viktig del i lärandet och att barns lärande är beroende både av kommunikation 
och samspel med lärare och även med andra barn. Solem och Reikerås (2004) betonar att det är den 
vuxne som stimulerar barns språk och tänkande och ger dem möjlighet att vidareutveckla sina 
kunskaper. Vidare skriver de att språk kan fungera som redskap för tänkande och kommunikation 
och att i möte med andra barn och vuxna inspireras barn till att utveckla tänkandet och dra nya 
slutsatser (2004). Hagtvet (2004) säger att rutinsituationer i förskolan passar väldigt bra för att 
stimulera barn till språkutveckling genom att pedagogerna medvetet skapar tillfällen för att prata 
om situationer som har hänt innan eller om vad som ska hända sen. 
     Emanuelsson och Doverborg (2006) anser att läraren som arbetar medvetet med matematik i 
förskolan kan inspirera barnet till reflektion och samtal samt uppmärksamma barnet på tänkande 
och utveckling av olika uttrycksformer i matematik (2006). Barns språkliga utveckling betonas 
även av Granberg (1996) som menar att ”en grundläggande förutsättning för att barnets språk ska 
utvecklas är att det får en positiv upplevelse av kommunikation” (1996:32). Hon menar att när 
vuxna pratar med barnen, lyssnar på dem och berättar, då stimuleras barnet till att utveckla sitt 
ordförråd och uttrycksförmåga samt meningsbyggnad och grammatik. I förskolans språkliga arbete 
är en viktig del även att pedagogerna ska använda skriftspråket tillsammans med barnen i 
meningsfulla sammanhang (Emanuelsson & Doverborg, 2006). I förskolan ger pedagogerna barnen 
förutsättningar att utveckla språk och skriftspråk genom att benämna allt som de gör. Samtidigt 
som man säger barnens namn kan man även skriva det och då kan barnen lära sig hur deras namn 
stavas. På det sättet har pedagogerna möjlighet att väcka barns intresse för skrivspråket, de lär sig 
ordet och berikar sitt ordförråd. Ett av läroplanens (Lpfö98/10) mål är att varje barn som vistas i 
förskolan ska utveckla ett nyanserat talspråk för att kunna utveckla förmågan att uttrycka sina 
tankar och kunna ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra samt att utveckla sitt 
ordförråd och kunna berätta och leka med ord (Skolverket, 2010). 
 
3.4 Pedagogens roll 
Emanuelsson och Doverborg (2006) betonar att under hela dagen kan pedagogerna medvetet ge 
barnen tillfälle att utveckla och använda matematiken i meningsfulla sammanhang. De säger att 
lärarens matematiska och didaktiska kunnande är värdefullt för att kunna skapa en miljö i förskolan 
för barns matematiklärande. De betonar att det är viktigt att pedagogerna i förskolan medvetet 
arbetar med att alla barn ska få möjlighet att utveckla ett gott ordförråd, även med fokus på 
matematik. ”Ju större kunnande i och om matematik en lärare har, desto lättare är det att se 
möjligheter för att upptäcka och uppmuntra barns sätt att tänka” (2006:130). Även Solem och 
Reikerås (2004) anser att det är den vuxne som måste hitta vägen till barnens tänkande och språk, 
ge barnen möjlighet att vidareutveckla den kompetens som barnen äger.  
     Johansson och Samuelsson (2003) betonar att genom att titta, lyssna och samspela lär sig barn 
av vuxna och andra barn i sin omgivning. De menar att lärande är något som ständigt pågår och 
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barn undersöker och utforskar sin omgivning för att kunna förstå och hantera den. Johansson 
(2005) säger att vardagliga samtal med barnen under vardagen är meningsfulla och viktiga för 
barns lärande och utveckling. Samuelsson och Sheridan (1999) anser att matsituationen är ett bra 
tillfälle då pedagogerna kan prata med barnen om vardagliga händelser i lugn och ro. Dessa stunder 
ger barnen möjlighet att utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens. I häftet ”Allmänna 
råd och kommentarer kvalitet i förskolan” (Skolverket, 2005) kan man läsa att förskolan skall 
lägga grunden för ett livslångt lärande och erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet. 
Johansson (2003) tar upp att ”en viktig fråga i verksamheten för de yngsta barnen är pedagogers 
föreställningar om barnet som person” (2003:58). Pedagogerna ska sträva efter att kunna möta 
barnet på deras villkor. Johansson (2003) betonar att det är viktigt att pedagogerna ska ”utgå från 
barns erfarenheter” (2003:59). Här kan pedagogens engagemang som närvarande pedagog ha en 
inverkan på ett bra och positivt resultat i barnets utveckling. 
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4 Metod 
I följande avsnitt presenterar jag och beskriver metoderna som jag har använt för att samla in 
material och skriva om etiska frågor, hur alla deltagarna har informerats för att kunna göra min 
undersökning. Jag beskriver hur jag har gjort mitt urval och arbetets reliabilitet och validitet.  
 
4.1 Urval 
I min undersökning valde jag att göra ett bekvämlighetsurval, som Bryman (2002) skriver om. 
Bekvämlighet för studien innebär att deltagarna är de som finns tillgängliga. Jag valde att fråga 
pedagoger från olika förskolor nära det område där jag bor och arbetar, för att spara tid. Jag 
frågade några pedagoger om jag fick observera dem vid en matsituation: frukost, lunch eller 
mellanmål och intervjua dem för att kunna samla material för min undersökning. Jag fick positiv 
svar ganska snabbt från tre pedagoger. De arbetar i olika förskolor. Två av pedagogerna har arbetat 
som förskollärare 15 till 18 år och en av pedagogerna var nyexaminerat förskollärare och har 
arbetat i förskolan mindre än ett år. Jag pratade med alla tre pedagogerna och berättade för dem att 
jag vill ta reda på vilket sätt matematik synliggörs för barnen vid olika matstunder. Det var elva 
barn mellan 2-5 år som deltog i studien. 
 
4.2 Metodval 
Enligt Bryman (2002) är det viktigt att välja den metod som belyser problemområdet på bästa sätt 
när man gör undersökningar. Jag valde att göra en kvalitativ studie för att kunna hitta svaren på 
mina frågeställningar. Enligt Lökken och Söbstad (1995) är kvalitativ studie mer inriktat på 
egenskaper hos det man studerar. Jag har undersökt hur pedagogerna använder och synliggör 
matematiken i förskolan. Kvalitativ metod betyder att undersökningen bygger på förståelse genom 
tolkning av en livsvärld. I en kvalitativ studie kan inte forskaren styra beteendet hos dem som 
studeras utan istället studeras fenomenen i ”vanliga” miljö (1995:30). Därför bestämde jag att 
använda observationer i dessa stunder i en vanlig matsituation. Observationerna har jag 
videofilmat. Kvalitativ forskning, enligt Bryman (2002:40), uppfattas som en forskningsstrategi 
som lägger vikt på ord under datainsamlingen samt på hur individerna uppfattar och tolkar sin 
sociala verklighet. 
 
4.3 Datainsamlingsmetoder 
Jag har gjort en kvalitativ studie som består av två metoder: observationer som videofilmades och 
intervjuer som spelades in. Genom att kombinera två metoder finns förutsättningar för att få fram 
ett bra resultat för mina frågeställningar. Johansson och Svedner (2010) säger att det är viktigt att 
man under sin undersökning kompletterar intervjun med andra metoder, och ”observation är 
huvudalternativet” (2010:38). När man har observerat en situation, då kan man lättare ställa frågor 
till informanten genom att fråga ”Hur tänkte du när du gjorde så eller sa så”. Genom observationer 
får vi se vad som händer och genom intervjuer kan vi höra hur pedagogen reflekterar över vad de 
gjorde. Då kan man kombinera båda två metoderna för att se på resultatet. Jag har använd min 
telefon för att spela in intervjuerna för att ”sedan skriva ut dem ordagrant, helt eller i vissa delar” 
(Johansson & Svedner, 2010:35). Lökken och Söbstad (1995) anser att för att lättare kunna följa 
samtalet eller lättare bearbeta intervjun, använder ofta intervjuaren sig av bandspelare. Frågorna 
som jag ställde till de tre pedagogerna kompletterades med följdfrågor (bilaga 2), för att kunna få 
så mycket svar som möjligt för att kunna få ett bra resultat på mina frågeställningar. 
 
4.3.1 Observationsmetoden - kvalitativa observationer 
Patel och Davidsson (2011) menar att ”observationer framförallt är användbara när vi ska samla 
information som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer” (2011:91). Vidare säger de 
att observationsmetoden lägger grunden för vidare studier för att kunna samla material och 
information om undersökningen. Det finns två olika typer av observationer: strukturerade 
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observationer och ostrukturerade. Jag gjorde ostrukturerade observationer för att kunna samla 
information under hela matsituationen och för att se hur mycket matematiken används. ”Vid en 
ostrukturerad observation består observatörens registrering ofta i att skriva ner nyckelord” (Patel & 
Davidsson, 2011:98). Därför använde jag min anteckningsbok för att skriva några ”nyckelord” 
som: lång, kort, lite, mycket, mera, igår, nästa år, ute på gården, på bordet, liten, stor, halv, hel, 
hård, mjuk, cirkel, triangel, mindre, hörn. Med nyckelord menar jag de ord som har att göra med 
olika matematiska begrepp. Jag deltog som en okänd observatör för barngruppen och icke 
deltagande i situationer. Fördelen med okänd observatör i gruppen är att det finns mindre risk att 
påverka barnens beteende. Däremot kan det bli problem för den okände observatören att erhålla all 
slags information (Patel & Davidson, 2011). 
     Lökken och Sobstad (1995) säger att genom direkta observationer får observatören en mer 
komplett bild av det som man är intresserade av att studera. Den kvalitativa observationsmetoden 
som jag använde har en inriktning och intresse för matematiken vid matstunder som jag studerar. 
Vidare anser Lökken och Sobstad (1995) att i den kvalitativa observation intresserar man sig för 
vilka processer som finns närvarande och då är det lättare att kunna beskriva vad som hände och 
kunna få en större förståelse av de stunder som man observerar. 
. 
4.3.2 Intervjumetoden – kvalitativ intervju 
Intervjuer är tekniker som bygger på frågor för att samla information. Intervjuer är vanligtvis 
personliga. Det betyder att intervjuaren träffar intervjupersoner och genomför intervjun, men 
intervjuer kan genomföras även via telefonsamtal (Patel & Davidson, 2011). Jag gjorde kvalitativa 
intervjuer. ”I en kvalitativ intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal” 
(Patel & Davidson, 2011:82). Enligt Johansson och Svedner (2010) är den kvalitativa intervjun en 
metod som används mest i examensarbeten i lärarutbildningen. De betonar att kvalitativaintervjuer 
tillsammans med kvalitativa observationer är den primära metoden för att samla material och 
information man söker för att undersöka ett område (Johansson & Svedner, 2010). Kvalitativ 
intervju betyder intervju som kan hjälpa oss att få mer kompletta och detaljerade svar från personer 
som intervjuas. 
     Johansson och Svedner (2010) anser att i den kvalitativa intervjun ska frågeområden vara 
bestämda men frågorna som ställs till intervjuaren kan variera från intervju till intervju. Det beror 
på hur den intervjuade svarar. Det är viktigt att tänka på att intervjun inte blir ett allmänt samtal, 
men samtalet ska hållas inom området som man bestämmer. ”Syftet med den kvalitativa intervjun 
är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt” (Johansson & Svedner, 2010:35). 

Fördelen med mitt val av intervjumetod var att jag kunde spela in samtalet för att kunna lyssna 
om och om igen och att jag kunde föra några anteckningar, detta för att ge tid till den intervjuade 
att tänka och säga allt som de har tänkt säga, utan att avbryta. Nackdelen med kvalitativ intervju är 
att man lätt formulerar och ställer frågor till den intervjuade som ”vad” eller ”varför” och då får 
man svar ”ja” eller ”nej”. Därför ska man undvika varför – frågor eftersom man då riskerar att sätta 
informanten i försvarsställning. Enligt Johansson och Svedner (2010) är det bra om man börjar 
med en fråga där den intervjuade kan berätta om situationer som de kommer ihåg och har bra 
upplevelse av så att de kan slappna av och gå vidare i samtalet. Man ska alltid tänka på vilket sätt 
man ställer frågor och att man visar intresse för informanters svar. Frågor som ”Hur tänker du…?” 
eller ”Berätta hur du brukar göra…?” ger informanten möjlighet att utveckla sina svar och ge ett så 
tydlig svar som de vill ge. 
 
4.4 Etiska ställningstaganden 
Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002) finns fyra huvudkrav som individskyddskrav. Dessa krav är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De fyra kraven 
innebär följande: 
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Informationskravet innebär att ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 
deltagande” (2002:7). 
 
Samtyckeskravet innebär att ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersöknings 
deltagares samtycke. I vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare 
t.ex. om de undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär”(2002:9). 
 
Konfidentialitetskravet innebär att ”All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av 
etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 
tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter” (2002:12). 
 
Nyttjandekravet innebär att ”Uppgifter om enskilda, insamlade förforskningsändamål, får inte 
användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften”(2002:14). 
 
Utifrån detta har jag informerat alla deltagande om deras uppgift i undersökningen. Pedagogerna 
har informerats att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. 
Jag har inhämtat samtycke från förälder/vårdnadshavare för barnen som deltar. Jag lämnade över 
informationspapper till alla tre pedagogerna som de skulle dela till föräldrarna. Genom detta 
informeras föräldrarna att jag ska göra ett examensarbete om matematiken och att mitt syfte är att 
observera pedagogerna om hur de arbetar med matematiken för barnen vid måltider. Jag har 
informerat alla att jag ska videofilma observationerna för att kunna titta efteråt några gånger och 
jag har informerat alla deltagarna ome9hgfatt inga riktiga namn ska förekomma i undersökningen. 
Jag har informerat föräldrarna om att barnen ska vara passiva deltagare, inga samtal från barnen 
ska publiceras och inga namn ska förekomma. Enligt Johansson och Svedner (2010) alla deltagarna 
ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. De menar att av det färdiga materialet från studien 
ska det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskolan, pedagoger eller barnen. Alla deltagarna 
har informerats om att material som videofilmer, samtal, intervju och anteckningar ska förvaras på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Allt samlat material bevaras i min privata USB, 
som ingen kan använda, utom jag.  
  
4.5 Validitet och reliabilitet 
Enligt Johansson och Svedner (2010) betyder reliabilitet noggrannhet vid mätningen. Det handlar 
även att resultatet som kommer fram kan blir det samma om det görs en ny undersökning. De 
menar att om mätinstrumentet har hög noggrannhet får man samma resultat vid upprepade 
mätningar. För att öka tillförlitligheten i min undersökning, använde jag videokameran för att filma 
vid observationerna och telefonen för att spela in intervjuerna. Jag ställde även följdfrågor till 
deltagarna för att få försäkra mig om resultatet som framkom på mina frågeställningar. 
     Kihlström (2007) anser att validitet handlar om att de data man samlat in har en trovärdighet. 
Hon säger att validitet innebär att det finns giltigheten för studien i materialet som man samlat in 
under undersökningen. För att få fram en hög validitet i min undersökning har jag observerat och 
intervjuat tre olika pedagoger i tre olika måltidssituationer. 
     Johansson och Svedner (2010) anser att validitet betyder att undersöka det man kan mäta. De 
menar att ett arbete som har god validitet ger en sann bild av resultatet. 
 
4.6 Genomförande 
För att påbörja min observation i förskoleverksamheten i samråd med pedagogerna som skulle 
delta kom vi överens om vilken matstund jag kunde vara med på. Två av pedagogerna tyckte att 
lunchstunder var väldigt bra stunder att observera och den tredje pedagogen tyckte att det var 
lugnare och bättre att jag skulle vara med på en frukoststund. Vi bestämde viken dag jag skulle 
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vara på varje avdelning. Jag pratade med pedagogen om att jag gärna ville observera under hela 
matsituationen. För att kunna få ett bättre resultat för mina frågeställningar, har jag använd en 
videokamera för att videofilma mina observationer och en telefon för att spela in ljudet när jag 
gjorde intervjuerna. Observationerna gjordes under tre olika matsituationer i förskolans 
verksamhet: en frukost och två lunchstunder. 
 
Första observationen gjordes vid en lunchstund. Deltagande var tre barn mellan två och tre år och 
en pedagog. Pedagogen väntade på mig i tamburen och sen presenterade hon mig för barnen som 
satt vid matbordet. Videokameran la jag på ett skrivbord som var nära matbordet där deltagarna 
satt. Medan jag satt på en stol nära matbordet för att kunna lyssna på vad som sades vid 
matstunden, jag hade min anteckningsbok och en penna i handen och gjorde några anteckningar 
som jag tyckte att jag ville ha med mig för att komplettera videofilmen med när jag skulle göra min 
reflektion. Jag var deltagande i rummet men inte deltagande vid matsituationen. Observationen 
gjordes i 25 minuter. 
 
Andra observationen - gjordes vid en frukoststund. Jag träffade pedagogen utanför förskolan för att 
sedan gå in till barnen som redan var där. I början la jag min kamera på matvagnen och tänkte själv 
sitta bredvid matvagnen och matbordet där deltagarna satt. Jag blev bjuden att sitta tillsammans 
med deltagarna vid matbordet och pedagogen föreslog att jag skulle lägga kameran på kanten av 
bordet, för det fanns tillräckligt med plats. Deltagande var en pedagog och fyra barn mellan tre och 
fem år. Jag hade min anteckningsbok på bordet framför mig och en penna som jag skrev 
anteckningar med. Jag var inte deltagande i samtalet. I samma rum satt en annan barngrupp med 
två pedagoger vid ett större bord. Observationen gjordes i 22 minuter. 
 
Tredje observationen gjordes vid en lunchstund. Pedagogen med hennes kollega och tre små barn 
väntade på mig i tamburen. Vi satt en liten stund där och småpratade tillsammans med barnen. Sen 
gick vi in i ett stort rum med två bord där några barn satt. Deltagande var fyra andra barn mellan 
två och tre år, inte de barnen som jag träffade i tamburen, och en pedagog. I den här avdelningen, i 
samma utrymme fanns ett öppet kök, ett matrum med två bord och rummet användes också som 
lekrum. Jag satt bredvid bordet som jag skulle observera. Det var nära köksmöblerna och jag 
ställde min kamera på bänken nära spisen. Själv satt jag på en liten stol och hade min 
anteckningsbok ganska nära kameran för att kunna skriva mina nyckelord. Observationen gjordes i 
30 minuter. 
 
Intervjuer - Jag har intervjuat tre pedagoger som var deltagande vid observationerna. För att kunna 
bestämma tid för en intervju ringde jag två av pedagogerna (i telefon). Den tredje pedagogen 
bestämde jag tiden med när vi träffades efter observationen.  
     Jag har spelat in samtalet med min telefon. För att det skulle kännas tryggt och bekvämt för 
pedagogerna bestämde vi tillsammans att sitta i deras personalrum på deras arbetsplats efter deras 
arbetstid. Detta för att de inte skulle känna stress att skynda sig tillbaka till barngruppen. Mina 
frågor utgick ifrån mina frågeställningar. Jag har undvikt långa frågor och ledande frågor, jag har 
istället formulerat och ställt öppna frågor och följfrågor (bilaga 2).  Följdfrågor använde jag under 
intervjuerna för att kunna få en rätt uppfattning och svar på mina frågeställningar. Varje intervju 
varade ca 20 – 30 minuter. 
 
4.7 Databearbetning 
Jag har videofilmat mina observationer och spelat in intervjuer för att kunna få mer möjlighet att gå 
tillbaka och titta på filmen och lyssna på samtalet några gånger. Detta för att kunna bearbeta och 
lättare se vad som hände under en viss situation och kunna komplettera observationer med 
intervjuer. Först började jag gå igenom alla filmer och läsa mina anteckningar. Jag började med 
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första filmen. Jag tittade på filmen några gånger och varje gång märkte jag något nytt som jag inte 
hade märkt när jag observerade. Jag kompletterade mina anteckningar med detta och försökte få en 
riktig bild av situationen under dessa stunder. Under tiden som jag tittade på observationsfilmerna 
skrev jag anteckningar för att komma ihåg allt och efter detta jämförde jag med mina anteckningar 
som jag hade från observationsstunderna. Till slut lyssnade jag på samtalen som jag hade med 
pedagogerna under intervjuerna och som jag hade spelat in. När jag var färdig med första 
observationen och intervjun då gick jag över till andra och tredje observationen. Till slut försökte 
jag få en bild av alla tre observationer till ett gemensamt resultat för mina frågeställningar. Samma 
sak gjorde jag även med intervjuer. För att kunna få en bild och svar från alla tre pedagoger, delade 
jag intervjuerna enligt mina frågor och följdfrågor som jag ställde till dem. Efter detta hade jag 
lättare för att kunna jämföra deras svar och få ett resultat utifrån mina frågeställningar. 
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5 Resultat 
 
5.1 Hur använder pedagogerna måltidssituationerna för att prata matematik med barnen? 
Resultatet från observationerna under de tre olika matsituationerna och intervjuerna med de tre 
pedagogerna, visade tydligt att alla tre pedagoger arbetade medvetet för att synliggöra matematiken 
för barnen. Två av pedagogerna använde samma räkneramsa med barnen innan de började äta: 

Maten står på bordet, 
händerna i knäet, 
nu säger alla varsågod och ät, 
ett, två, tre, varsågoda! 

Alla pedagoger presenterade maten för barnen. Vid alla tre måltider fick barnen ta maten själva och 
de fick bestämma hur mycket mat de ville ta. Pedagogerna bekräftade för barnen att de kunde ta 
maten själva. Några barn tog maten själva och några av barnen behövde pedagogens hjälp. En av 
pedagogerna sa till barnen att ”det är bra om ni tänker innan ni tar maten hur mycket mat ni orkar 
äta”. Under tiden hjälpte pedagogerna barnen att skicka maten till varandra så att alla skulle få. 
Varje pedagog pratade med det barnet som skulle ta maten t.ex. ”Hur många potatisar har du fått? 
Orkar du äta tre potatisar”? eller: ”Hur mycket gröt ska du ta, en eller två skedar? Vill du ha en 
halv eller en hel sked med gröt”? eller: ”Hur många pannkakor ska du ha?”. 
     Pedagogerna var närvarande hela tiden och pratade med barnen. Alla barnen väntade på sin tur 
att ta maten. Alla lyssnade på sin kompis och lät den prata färdigt, innan de pratade själva. Vid 
varje observationsstund såg jag att samtalet mellan barn – pedagog och barn – barn var en positiv 
upplevelse för barnen. I barngruppen tre till fem år pratades mycket om ålder, t.ex. vem i familjen 
som är äldst och vem som är yngst. De pratade också om vilka barn som ska börja skolan nästa år 
och vilka barn som ska börja om två år. I barngruppen i åldern två till tre år pratades om hur många 
personer som bodde tillsammans i barnens hus och vilka de personerna var. Under dessa stunder 
stimulerade pedagogerna barnen till samtal och diskussion. Pedagogerna utvecklade samtalet om 
matematik genom att fråga barnen om olika situationer eller ämnen, som vad de gjorde när de var 
ute på gården eller med vilken kamrat de lekte och vad de lekte för lekar. Några barn berättade att 
de hade lekt hoppa - hage och några hade hoppat med hopprepp. Barnen berättade om hur många 
gånger de hoppat och vilka barn som hoppade mest eller minst. Pedagogerna pratade med barnen 
om vad de skulle göra efter maten. Det blev mycket diskussion om vad de skulle göra. Några av 
barnen skulle gå på toaletten, några skulle tvätta sig, några skulle sova och några skulle läsa. 
Resultatet från intervjuerna visade att alla pedagogerna hade samma uppfattning om matematik och 
alla tyckte att det är viktigt att alltid benämna för barnen vad de gör och säga att ”nu har vi arbetar 
med matematik”.  
 
5.2 Vilka matematiska begrepp lyfts fram och på vilket sätt? 
Observationen visade tydligt att pedagogerna pratade och synliggjorde matematiken för barnen 
under hela måltiden. Resultatet visar att pedagogerna använde olika matematiska begrepp under 
dessa stunder.  
 
5.2.1 Talbegreppet 
Vid alla tre tillfällen som observerades vid måltiden var det mycket diskussion och samtal om antal 
och mängd. Vid varje måltidssituation har antalsbegrepp lyfts fram, som antalsorden ett, två, tre, 
fyra och fem. I barngruppen som var mellan tre och fem år lyftes även fram antalen 1- 30.  De små 
barnen räknade sina potatisar och fiskbullar. I den andra barngruppen räknade de hur många små 
bitar de hade delat sin pannkaka i. Vid varje observation pratades om mängd, t.ex. lite eller mycket 
soppa, mindre eller mer än första gången.  
     Hela tiden användes benämningar för tal och antal, som när pedagogen och barnen pratade om 
deras ålder. Ett av barnen sa att hans pappa var 30 år gammal. Då frågade pedagogen honom om 
han visste hur gammal hans mamma var? Pojken svarade att hans mamma var 28 år. Då frågade 
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pedagogen barnen om de visste hur många år mamman var yngre än pappan. Barnen räknade på 
olika sätt och kom fram till resultatet att mamman var 2 år yngre än pappan. När pedagogen 
frågade barnen hur många potatisar eller fiskbullar de hade första gången och hur många de tog för 
andra gången, då lyftes även ordningstalet fram: första och andra. För det mesta använde barnen tal 
och antal genom att visa sina fingrar för att räkna upp potatisarna som de hade på sina tallrikar. 
     Enligt intervjuerna tyckte alla tre pedagogerna att matematik kan användas och synliggöras 
under hela dagen och vid varje måltidssituation. En av pedagogerna pratade om stunden när hon 
dukar tillsammans med barnen. Hon tyckte att hon under dessa stunder har möjlighet att prata och 
synliggöra talbegreppet på ett lustfullt sätt och barnen tycker det är roligt. Hon sa: 

Man pratar med barnen och ställer olika frågor för att de själva ska hitta svaret. Man kan 
fråga barnen om vilket barn som sitter här? Vilka barn som är här och vilka barn som inte 
är här? Några barn vet exakt vad som ska finnas på bordet när man dukar. Vi hade ett 
paket mjölk och hur många paket mjölk behöver vi till och då kom barnen på att de 
behöver hämta två paket mjölk till i köket (pedagog i förskolan). 

En av pedagogerna pratade under sin intervju om att de arbetar mycket även med parbildning t.ex. 
När man är i tamburen då kan man jobba med parbildning som att para ihop strumpor, skor 
eller vantar. Hela tiden kan man använda matematiken på ett naturlig och rolig sätt. 
(pedagog i förskolan). 

Alla tre pedagogerna pratade under sin intervju om fruktstunder. De tyckte att fruktsunder är 
utmärkta tillfällen att använda matematik med barnen. En av pedagogerna sa: 

När man delar äpple och apelsiner då kan man räkna tillsammans med barnen i hur många 
delar/klyftor delar man ett helt äpple eller en hel apelsin. Hur många barn som sitter vid 
bordet och hur många bitar frukt räcker till varje barn? Eller vilket barn fick flest och 
minst (pedagog i förskolan). 

 
5.2.2 Rumsuppfattning 
Där barnen skulle sitta för att äta, stod deras namn på stolen. På en av avdelningarna fanns även 
barnens bilder på stolarna. Då insåg jag att barnen hade bestämda platser och de hade lätt att 
orientera sig till var de skulle sitta. På det sättet har pedagogerna arbetat med rumsuppfattning. När 
pedagogerna delade ut tallrikarna och besticken till barnen, la varje barn dem framför sig. En av 
pedagogerna använde även lägesord. Hon sa till barnen att hon ställde en tallrik framför dem på 
bordet och en sked bredvid tallriken. Under en av observationsstunderna hade ett av barnen blöta 
strumpor på sig. Pedagogen hjälpte honom att ta av sig strumporna och hängde dem i torkskåpet 
som fanns i hallen. Pedagogen sa till barnet att han skulle få sina strumpor efter maten, då hade de 
hunnit torka. Hon berättade för barnet att hon inte hittade extra strumpor i hans låda som låg uppe 
på hyllan i hallen. 
 
5.2.3 Former och figurer 
Former var det begrepp som oftast lyftes fram under observationstiden. Pedagogerna frågade 
barnen vilken form de kunde se på t.ex. pannkakor, osten, potatisen, fisken, brödet, grönsakerna, 
kniven, gaffeln, skeden, tallriken och bordet. Här lyftes fram olika former som: cirkel, oval, rund, 
triangel och kvadrat. Osten hade formen av en kvadrat. Pedagogen frågade barnen om de visste hur 
många hörn en kvadrat hade. Alla räknade hörn tillsammans. Sedan delade hon osten i mitten och 
visade för barnen att osten hade fått en triangelform. Då blev barnen nyfikna på hur pedagogen 
gjorde. Hon delade kvadraten diagonalt i två delar och berättade för barnen att när man delar en 
kvadrat i mitten så blir det två trianglar. Då räknade barnen hörnen på triangeln. Även barnen 
delade osten som pedagogen och fick sina trianglar. Sedan la pedagogen två ostbitar i 
triangelformer bredvid varandra och sa till barnen att det blev en kvadrat igen. Ett av barnen tog en 
ostbit i triangelform och sa att han kan visa för dem hur man gör en glass. Han vek ostbitens kanter 
och gjorde en konform så att den såg ut som en glasstrut. Alla barnen och pedagogen visade 
intresse för hur pojken gjorde det.  Sedan började barnen prata om glass och pedagogen frågade de 
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vilken smak de gillar mest. Ett av barnen sa att han gillar vaniljglass, ett annat barn karamellglass 
och alla barnen pratade om olika smaker av glass.  
 
5.2.4 Mätning 
Under ett tillfälle vid observationsstunden lyftes mätningen fram då pedagogen pratade med barnen 
om storleken på bestick, t.ex. att den lilla skeden var kortare än den stora skeden och att den stora 
kniven var längre än den lilla kniven. På den här förskolan hade de yngre barnen små bestick och 
pedagogerna hade stora bestick. Vid ett annat tillfälle pratades det om skillnaden mellan halva och 
hela knäckebröd.  Ett halvt knäckebröd var mindre och kortare än ett helt knäckebröd. Vid ett annat 
tillfälle pratades det om att ett av barnen sa att hans pappa är längre än hans mamma. Barnen 
använde mest orden stor och liten, men det var pedagogerna som använde orden kortare/längre, 
smalare/bredare och större/mindre. När ett av barnen delade en hel pannkaka i mindre delar 
uppmuntrade pedagogen barnet att räkna alla bitarna och se skillnaden mellan vilka bitar som var 
mindre eller större. Några av barnen ville dricka mjölk och några vatten. Pedagogen frågade om 
dem ville ha ett halvt eller ett helt glas med vatten/mjölk. När jag intervjuade pedagogerna, 
berättade en av dem om ett experiment som hon hade gjort med samma barngrupp. Hon hade kaffe 
i en liten mugg och hällde det i ett stort glas och upptäckte tillsammans med barnen att muggen 
rymmer mer kaffe än glaset. 
 
5.2.5 Tid 
Resultatet visade att i samtal med barnen synliggjorde pedagogerna även begreppet tid, t.ex. när de 
pratade om vad barnen gjorde innan maten och vad de skulle göra efter maten, vilka barn skulle 
börja skolan om ett år och vilka barn om två år. Vid ett tillfälle pratades det om tiden före och efter 
maten. Detta skedde när ett av barnen hade blöta strumpor på sig och pedagogen pratade med 
honom om att hon la hans strumpor i torkskåpet före maten och att han skulle få dem efter maten. 
Ett annat tillfälle synliggjorde pedagogen tiden för barnen genom att berätta för dem att när hon var 
på väg till förskolan på morgonen hade hon sett massor med skräp utanför förskolan. Resultatet 
från intervjuerna visade att pedagogerna förstår och är medvetna om att begreppet om tiden är svårt 
för barnen att förstå. I en intervju sade en pedagog följande: 

När man pratar med barnen ofta säger vuxna om en liten stund, en liten stund kan vara nu 
eller hur vet barnen när en liten stund är, det kan vara när som helst. När de fyller år till ex 
i januari och den andra i december, hur blir det? De har svårt att förstå att man väntar 
några månader till att fylla år eller flyta till skolan. Barnen ställer frågor varför, jag är inte 
5 år. Efter frukosten ska vi gå ut, imorgon, idag och imorgon det är lite svårt att barnen 
förstår. De blandar med imorgon och säger imorgon var jag hemma istället för igår var jag 
hemma. När man sitter och ätter tillsammans då har man möjligheten att prata med barnen 
och lyssna på varandra (pedagog i förskolan). 

 
5.2.6 Sortering och klassificering 
Observationerna visade att pedagogerna använde sortering vid måltiderna genom att prata med 
barnen om bestick: gafflar, knivar och skedar, tallrikar djupa och platta. De pratade om helt eller 
halvt glas mjölk/vatten. I intervjuerna framkom att många barn tycker om att sortera. Pedagogerna 
berättade att barnen sorterar bilar efter storlekar eller efter färg (polisbilar, ambulansbilar). De 
sorterar leksaker som är mjuka eller hårda, små och stora, som Legoklossar. Varje avdelning har 
lådor med bilder på för att barnen ska veta vad som ska finnas i lådan. Barnen lär sig från början att 
lägga leksakerna på sin plats, sa pedagogerna. 
     Vid matstunderna hade pedagogerna sorterat små tallrikar med gafflar och knivar på bordet för 
att använda när de skulle äta pannkakor, medan stora djupa tallrikar och skedar var mitt på bordet 
då de skulle äta soppan. Vid ett annat tillfälle fanns det tre små skålar med olika grönsaker i. 
Pedagogen frågade barnen vad grönsakerna hade för färg eller vilken form de var delade i. Barnen 
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pratade om röda paprikor, orangemorötter och gröna gurkor. De visste vad grönsakerna på bordet 
hette. Efter maten fick barnen sortera bestick i en hink och matrester i en annan hink.  
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6 Analys 
 
Här analyserar jag det resultat som kom fram från mina observationer och intervjuer och som ger 
mig svar på mina frågeställningar. Syftet med undersökningen var att se på vilket sätt pedagogerna 
använder och synliggör matematiken vid matstunderna och vilka matematiska begrepp som dyker 
upp vid dessa stunder.  
 
6.1 Hur använder pedagogerna måltidssituationerna för att prata matematik med barnen? 
Emanuelsson och Doverborg (2006), Johansson och Samuelsson (2003) samt Solem och Reikerås 
(2004) anser att under hela dagen i förskolan kan pedagogerna medvetet ge barnen tillfälle att 
utveckla och använda matematiken och att lärarens matematiska kunnande är värdefullt för barns 
lärande. Johansson (2003) säger att det är viktigt att pedagogerna bemöter barnen på deras villkor 
och erfarenheter. När jag analyserar resultatet från observationerna och intervjuerna ser jag att 
pedagogerna bemötte barnen med respekt och var engagerande och närvarande som pedagoger, 
vilket jag ser som ett bra resultat för barns lärande och utveckling. Kennedy (1999) nämner hur 
viktigt det är att pedagogerna förstår barnens tankar och intresse. När jag analyserar resultatet ser 
jag att pedagogerna fångade upp de intressanta ämnen som barnen visade intresse för och 
pedagogerna använde matsituationen som en stund där de kunde prata och utveckla barns lärande. 
Det står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010:6) att ”verksamheten ska utgå från barnens 
erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper”.  
     Genom att pedagogerna lyssnade och visade uppmärksamhet gentemot barnen när de pratade, 
fick barnen mer möjlighet att prata om olika begrepp i matematik. Vid varje matsituation såg jag 
att dessa stunder var bra tillfällen där pedagogerna kunde inspirera barnen till samtal och 
reflektion. Under observationerna kunde jag se pedagogernas barnsyn, varje barn fick bestämma 
och hade rätt att avgöra hur mycket de orkade äta. Under dessa stunder lyssnade pedagogerna och 
utgick från vad barnen ville och deras förmåga att bestämma vad de tyckte om av den mat som 
serverades utan att säga till barnet att de måste smaka på allt som serverades, utan att säga till 
barnen att de måste smaka på allt som serverades på bordet. 
     Resultatet visar att matsituationer är ett bra tillfälle där pedagogen kan prata med barnen och 
väva in mycket av det som står i läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Detta anser även 
Samuelsson och Sheridan (1999) som säger att matsituationerna är bra tillfälle att prata med barn. 
Även pedagogerna tyckte att matsituationen är ett bra tillfälle där de kan prata i lugn och ro med 
barnen, för då, sa de, har man mindre barn i gruppen som sitter vid samma bord och man kan prata 
med varje barn. 
 
6.2 Vilka matematiska begrepp lyfts fram och på vilket sätt? 
Observationerna och intervjuerna som jag gjorde hjälpte mig att se och komma fram till att 
pedagogerna använde olika matematiska begrepp under måltiden.  
 
6.2.1Talbegreppet 
När jag analyserar observationerna och intervjuerna, ser jag att matsituationen var en bra situation 
där barnen kunde räkna antal och se konkreta föremål. Solem och Reikerås säger att ”för små barn 
är antal knutna till konkreta saker” (2004:144). När pedagogerna hjälpte barnen att räkna t.ex. 
potatisarna och fiskbullarna, eller i den andra situationen när de delade pannkakan i små delar, då 
synliggjordes talen på ett tydligt sätt och barnen kunde räkna ut och ange vilket antal de hade på 
sin tallrik. Barnen använde sig av pekräkning där de berörde det som räknades samtidigt som de sa: 
1, 2, 3, 4, … När barnen räknade använde de olika strategier för att komma fram till svaret. De 
räknade genom att ta på objekten i tur och ordning. När de räknade hur många människor som bor i 
deras hus använde de sig av fingrarna. Varje finger representerade en familjemedlem för att ange 
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det antal människor som bor i deras hus. Även Solem och Reikerås (2004) skriver att barn 
använder sina fingrar för att presentera ett föremål. 
     I resultatet ser jag att alla pedagogerna tyckte att förskolan är det första arenan där barnen kan 
börja använda och lära sig matematik. Pedagogerna nämnde under sin intervju även fruktstunder 
och de tyckte att dessa stunder var bra tillfällen där de kunde använda och synliggöra matematiken 
för barnen. Detta bekräftar även Samuelsson och Sheridan (1999) som anser att fruktstunder kan 
vara utmärkta tillfällen att använda matematik då även de minsta barnen kan vara med och räkna 
fruktbitar. 
 
6.2.2 Rumsuppfattning 
Solem och Reikerås (2004) och Emanuelsson och Doverborg (2006) hävdar att vi hela tiden 
behöver orientera oss om var vi finns och var vissa föremål finns. På så sätt skapar vi mentala 
kartor för att orientera oss i omgivningen. Detta kan jag relatera till situationen vid matstunderna 
där varje barn hade sitt namn på stolen där de skulle sitta för att äta. En annan situation som jag 
kan relatera detta till är när jag analyserar samtalet som pedagogen hade med barnet vars strumpor 
var blöta och att hon hade letat uppe i hans låda, i hallen. Här ser jag att pedagogerna har arbetat på 
ett medvetet sätt för att utveckla barns förmåga för att kunna lära sig om placering och orientering 
genom att barnen har sina lådor med extra kläder i tamburen/hallen. 
 
6.2.3 Former och figurer 
Solem och Reikerås (2004) anser att matematiskt tänkande och matematiska utmaningar utgör en 
del av barns vardag i förskolan. Deras åsikt delar jag också när jag analyserar stunden vid en 
matsituation där pedagogen bad barnen att räkna hur många hörn en kvadrat hade. Från kvadraten 
formade pedagogen två trianglar. Från triangeln formade ett barn en konform (glasstrut). Då blev 
det ett samtal runt olika former och olika smaker av glass som karamellglass, chokladglass, 
vaniljglass. Här relaterar jag till läroplanen som säger att lärandet baseras på samspel mellan vuxna 
och barn samt även att barnen lär sig av varandra (Skolverket, 2010). När jag analyserar den här 
situationen kopplar jag den igen till läroplanen för förskolan där det står att förskolans uppdrag är 
att ”förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande” (Skolverket, 2010:5) och att 
verksamheten i förskolan ska vara rolig och lärorik för alla barn som vistas där. 
     Solem och Reikerås (2004:207) anser att ”jämförelseorden är viktiga för barn när de ska 
beskriva likheter och skillnader” och de säger att desto fler ord och begrepp barnen känner till, ju 
mer precisa kan de vara när de behöver beskriva ett föremål. Under observationerna lade jag märke 
till att pedagogerna var uppmärksamma på att använda olika jämförelseord som: 
kort/kortare/kortast, stor/större/störst, liten/mindre/minst och lång/längre/längst. 
 
6.2.4 Mätning 
Enligt Emanuelsson och Doverborg (2006) och Sheridan, Samuelsson och Johansson (2010) 
förekommer i förskolan hela tiden situationer där barnen gör jämförelse av objekts storlek och 
antal. Författarna anser att jämförelseord är viktiga för barnen att lära sig när de ska beskriva 
likheter och skillnader. Även Solem och Reikerås (2004) tycker att barnen under hela sin vardag 
har stunder och möjligheter då de kan använda sig av mätningar och jämförelse. När jag analyserar 
observationsstunderna, ser jag att barnen hade många tillfällen där de kunde jämföra likheter och 
skillnader för olika föremål vid matbordet. Vid ett tillfälle jämförde barnen vilken potatis som var 
större och vilken potatis var mindre, vad potatisar och fiskbullarna hade för form och färg. Vid ett 
annat tillfälle pratades det om hur mycket mat de hade fått första gången och hur mycket de fick 
den andra gången. Vid ett annat tillfälle, när pedagogen och barnen jämförde knivar och gafflar, 
jämförde de vilken kniv som var längst och vilken som var kortast. Även underintervjuerna visade 
det sig att pedagogerna arbetar utifrån barnens intressen.  
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6.2.5 Tid 
Solem och Reikerås (2004) tycker att tid är ett svårt begrepp för barnen att förstå och detta tyckte 
även pedagogerna. En av pedagogerna pratade om tidsbegreppet och hon tyckte att tiden var ett 
svårt begrepp för barnen i förskolan. Hon tyckte att det var svårt att förklara för barnen hur lång tid 
är när vi säger till dem om en liten stund. Hon tyckte att ibland är det svårt att förklara för barn 
varför de inte kan början skolan tillsammans med sin kompis som är fem år fast snart fyller han 
fem år också. Barnet har svårt att förstå att han måste vänta ett år till för att börja skolan.  
     Emanuelsson och Doverborg (2006) anser att det är viktigt att pedagogerna pratar med barnen 
redan i förskolan för att ge barnen möjligheterna att utveckla sin förmåga om begreppet tid. Detta 
tyckte även pedagogerna under intervjuerna. Pedagogerna sa att de arbetar med begreppet tid 
genom att benämna för barnen vad de gör och när de gör det, som vad de gjorde innan maten och 
vad de ska göra efter maten. 
 
6.2.6 Sortering och klassificering 
Doverborg och Emanuelsson (2006) betonar att pedagogerna kan ge barnen utmaningar för att 
utveckla deras förmåga att sortera och klassificera. När jag analyserar resultatet från 
observationerna instämmer det med vad Emanuelsson och Doverborg (2006) säger, eftersom det är 
pedagogerna som erbjuder barnen tillfällen för att utveckla dessa begrepp. Pedagogerna hade ställt 
två olika hinkar på matvagnen för att kunna sortera matrester och bestick. Pedagogerna pratade 
med barnen om vilka bestick de använder när de äter soppan och vilka bestick de använder när de 
äter pannkakor.  
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7 Diskussion och slutsatser 
 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Hur använder pedagogerna måltidssituationerna för att prata matematik med barnen? 
Syftet med mitt arbete var att ta reda på hur pedagogerna använder matematiken för barnen i 
förskolan vid olika måltider och på vilket sätt lyfter de fram olika matematiska begrepp. Resultatet 
visar tydligt att pedagogerna arbetade och synliggjorde matematiken medvetet för barnen. Nordin – 
Hultman (2011) säger att varje barn som kommer till förskolan kommer med olika erfarenheter och 
att barn utvecklas och lär sig i miljöer där motivation och lust till lärande inspireras. Enligt 
förskolans läroplan, Lpfö98/10, skall förskolan sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet 
och lust att lära och leka (Skolverket, 2010). Varje barn lär sig på olika sätt och det är viktigt som 
Johansson och Samuelsson (2003) skriver, att pedagogerna utgår från barnens erfarenheter och 
behov och att det är viktigt att pedagogerna kan möta barnen på deras villkor.  
     Under observationerna såg jag att pedagogerna använde måltidsstunderna som 
lärandesituationer. Jag tycker att det var väldigt bra att pedagogerna pratade matematik med barnen 
utan att styra barnens samtalsämne, men de använde deras samtalsämne till ett lärande och 
utvecklande moment. Detta gjorde de genom att prata med barnen och medvetet lyfta fram 
matematiska begrepp. Jag håller med Kennedy (1999) som anser att pedagogen är viktigt för barns 
lärande och utveckling. Kennedy säger att under hela barnens vardag i förskolan, ska pedagogen 
medvetet fånga upp de intressanta ämnen som barnen pratar om, för att sen arbeta vidare med 
dessa. Jag tycker att pedagogerna på ett smidigt sätt använde varje ämne i samtalet för att prata 
med barnen och lyfta frammatematiska begrepp. Jag blev förvånad över att pedagogerna hela tiden 
lyssnade på vad barnen sa och att de pratade om allt som barnen ville prata om. När barnen pratade 
om ålder, då utvecklade pedagogen samtalet till en lärandesituation och de pratade om vem var 
äldst och yngst. Ett annat tillfälle var när barnen pratade om sin familj. Då utnyttjade pedagogen 
ämnet för att prata om hur många som bodde i deras hus. Denna medvetna matematikfokus såg jag 
under alla observationerna och det kändes positivt att pedagogerna arbetade på det sättet. 
      Doverborg och Emanuelsson (2006) anser att lärandet sker när barn samspelar med andra barn 
och professionella pedagoger. Observationerna visade att matsituationerna var stunder där 
pedagogerna använde matematiken hela tiden genom att samspela med barnen och låta barnen 
samspela med varandra. Johansson och Samuelsson (2003) betonar att barnen genom att lyssna, 
titta och samspela lär sig av vuxna och andra barn i sin omgivning. 
     I observationerna såg jag att alla tre pedagogerna använde olika sätt att under 
måltidssituationerna synliggöra matematiken för barnen. Oftast skedde det genom samtal, genom 
att prata med dem och ställa frågor till dem. De ställde medvetet frågor till barnen om matematik 
och de lyfte fram matematiska begrepp. De frågade barnen hur många potatisar eller fiskbullar de 
ville ha, vilket bröd de ville ha, mjuk bröd eller hårt bröd eller om de ville ha ett helt eller ett halvt 
glas vatten/mjölk. Pedagogerna använde alltså dessa stunder för att utmana barns matematik-
tänkande och för att stimulera barnen att använda och upptäcka matematik i meningsfulla 
sammanhang. Pedagogerna visste att min undersökning handlade om matematik och matematiska 
begrepp och det kändes att pedagogerna var förbereda för att använda dessa stunder på ett 
professionellt sätt för att lyfta fram matematiken. 
     Även resultatet från intervjuerna hjälpte mig att förstå att pedagogerna tyckte att det är viktigt 
att vara tydlig när de pratar med barnen och alltid benämna vad de gör. Pedagogerna var medvetna 
om vikten av att lyfta upp matematiken och att säga till barnen att ”nu använde vi matematik”, så 
att barnen hör och förstår att de arbetar med matematik. 
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7.1.2 Vilka matematiska begrepp lyfts fram och på vilket sätt? 
Resultatet i undersökningen visade att pedagogerna använde måltidssituationerna som ett tillfälle 
för att använda och upptäcka matematiska begrepp. Genom att pedagogerna pratade med barnen 
och ställde frågor till dem, lyftes olika matematiska begrepp fram.  
     Talbegreppet användes väldigt mycket vid varje måltidssituation. Pedagogerna frågade barnen 
hur många potatisar eller fiskbullar de ville ha eller hur många potatisar de hade. Då räknade 
pedagogen tillsammans med barnen. Ett tillfälle var när barnen skulle dela sina pannkakor. Då 
uppmuntrade pedagogen dem att räkna hur många bitar av en hel pannkaka hade de på sina 
tallrikar. Genom att räkna konkreta föremål, som barnen gjorde under dessa stunder, och knyta 
räkneorden till dessa föremål, lär sig barnen räkna, anser Doverborg och Emanuelsson (2006). 
Pedagogerna angav under intervjuerna att de gjorde detta medvetet och planerat, men jag undrar 
om svaret blivit detsamma om dessa pedagoger inte var utbildade förskollärare? Ett annat tillfälle 
då talbegreppet lyftes upp var när ett av barnen sa att hans pappa var 30 år. Då använde pedagogen 
denna stund för att uppmuntra barnet att räkna genom att fråga barnet om han visste hur många år 
hans mamma var. 
     Talbegreppet användes alltså och lyftes fram vid varje måltid, både hos de stora barnen som var 
3-5 år och hos småbarnen som var 2-3 år. Solem och Reikerås (2004) betonar att tal, räkneord och 
antalsord i olika former möter vi hela tiden och genom tal kan vi räkna ut och jämföra mängder. 
Jag tycker att alla tre pedagogerna arbetade för att utveckla barns talbegrepp på ett bra sätt. 
     Emanuelsson och Doverborg (2006) och även Solem och Reikerås (2004) anser att det är viktigt 
att utveckla barns förmåga att kunna orientera sig var i rummet finns vissa föremål och kunna 
orientera sig i omgivningen. Arbete med rumsuppfattning såg jag när pedagogen ställde tallrikar 
framför barnen och för barnen använde lägesordet ”framför”. Ett annat tillfälle då rumsuppfattning 
lyftes fram var när en av pedagogerna pratade med ett av barnen att hans blöta strumpor var ”inne 
i” torkskåpet som fanns ”ute i” hallen. Hon sa till barnen att hon hade tittat ”i” hans låda som fanns 
”uppe” på hyllan, efter extra strumpor. I intervjuerna framkom att pedagogerna är medvetna om 
vikten av att arbeta med rumsuppfattning, men jag tycker att pedagogerna skulle kunnat prata mer 
om rumsuppfattning med barnen, men som Johansson och Samuelsson (2003) säger, lärandet är 
något som händer hela tiden och barnen utforskar sin omgivning för att kunna förstå och hantera 
den. Under observationerna, såg jag att varje avdelning hade leksaksbilder på hyllorna och lådor, 
vilket också kan ses som ett sätt att, i samband med sortering och städning, arbeta med 
rumsuppfattning och lägesord. 
     Begreppen former och figurer användes mest i den barngrupp som var 3-5 år. Pedagogen var 
medveten om att det vid frukosten fanns tillfällen att lyfta fram formbegreppet. På ett lustfyllt sätt 
pratade hon med barnen om olika former som fanns på bordet. Även hos barngrupperna med 2-3 -
åringar användes och lyftes fram begreppet form genom att pedagogerna berättade för barnen att 
potatisarna hade oval form och fiskbullarna var runda. I den gruppen visade pedagogen för barnen 
att tallrikarna som de skulle äta soppa på var djupa och stora medan tallrikarna som de skulle äta 
pannkakor på var små och platta. Jag upplevde att barnen var mer intresserade av att prata om 
former i den äldre gruppen och att det var lättare för pedagogen att väcka intresset hos barnen. 
Kanske berodde det på att barnen var äldre och hade mer erfarenhet av former än vad de andra 
barnen på 2-3 år hade. Måltidssituationerna användes också för att utveckla barns förmåga att 
kunna jämföra olika föremål. Barnen använde mest ordet liten och stor, men pedagogerna använde 
mer exakta jämförelseord som kortare/längre, smalare/bredare och större/mindre när de 
tillsammans med barnen jämförde bestick.  
     Jag anser att det är viktigt att man som pedagog använder rätt ord, för om barnen blir bekanta 
med olika matematiska begrepp i förskolan, även om de inte förstår dem fullt ut, är detta till hjälp 
för deras framtida utveckling. När barnen hör matematiska begrepp i förskolan kommer de ha 
lättare även i skolan att arbeta med olika matematiska begrepp. Resultatet från intervjun visade att 
pedagogerna använder även fruktstunderna för att prata matematiska begrepp med barnen. 
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Pedagogerna tyckte att ”när man delar frukt, räknar man tillsammans med barnen, man nämner 
begrepp som en hel, halv, hur många delar, man talar om hur många barn som är här och hur 
många bitar äpple vi behöver”. Detta sätt att arbeta lyfts fram av Samuelsson och Sheridan (1999) 
som säger att fruktstunderna är utmärkta stunder för att använda matematik. 
     Solem och Reikerås (2004) menar att barnen tidigt lär sig att händelse följer efter varandra. 
Detta såg jag även i mitt resultat. Barnen och pedagogerna i den gruppen där barnen var 2-3 år 
använde uttrycken ”före maten” och ”efter maten”, medan man i barngruppen 3-5 år pratade mer 
om tid. Jag tyckte att det var bra när pedagogen berättade för barnen att hon på väg till förskolan på 
morgonen, hade sett skräp utanför förskolan. Tidsbegreppet kom in även på andra sätt, som när 
några barn undrade vilka barn som ska börja skolan nästa år. Pedagogen berättade för barnen vilka 
barn som ska börja skolan om ett år och vilka som ska börja om två år. Doverborg (2006) anser att 
det är viktigt att vuxna pratar med barnen redan tidigt om tid för att barnen ska kunna utveckla 
tidsord som igår, idag och imorgon.  
     Något som jag märkte var att sortering och klassificering inte lyftes fram så mycket i samtalen 
med barnen. Sorteringen lyftes fram mer genom handlingar. Pedagogerna hade sortera djupa 
tallrikar i en hög, små/platta tallrikar i en annan hög. Vid ett tillfälle pratades det om vilka tallrikar 
och bestick man använder när man äter soppa och vilka bestick man använder när man äter 
pannkakor. Emanuelsson och Doverborg (2006) säger att barn sortera av sig själv och fritt, men det 
är pedagogerna som kan hjälpa de genom att föreslå hur man kan sortera. Ett bra exempel var att 
pedagogerna hade ställt fram två hinkar för att sortera bestick i en hink och matrester i en annan 
hink, efter maten. I övrigt fanns inte mycket sortering i måltidssituationerna, även om pedagogerna 
i intervjuerna säger att de medvetet arbetar även med sortering. Mitt intryck är att sorteringen mer 
kommer in i situationer som handlar om städning och uppdelning av lekmaterial. 
     Emanuelsson och Doverborg (2006) och även Solem och Reikerås (2004) säger att ju mer 
kunnande om matematik en pedagog har desto lättare är det att se möjligheter för att uppmuntra 
barns tänkande och språk och ge barnen möjlighet till att vidareutveckla den kompetens som 
barnen har. De menar att om pedagogen har kunskaper om matematik och själv tycker om 
matematik, kan man använda varje situation för att synliggöra matematiken i förskolan. 
 
7.2 Metoddiskussion 
Jag valde att göra en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien passade till mitt syfte eftersom jag 
ville se hur pedagogerna arbetade och synliggjorde matematiken vid matstunderna. Jag gjorde 
observationer som jag filmade och intervjuer som jag spelade in. Genom att välja två metoder 
ökade undersökningens giltighet. Observationerna är användbara när man vill samla information 
som berör beteenden och skeenden i en naturlig situation anser Patel och Davidsson (2011), men 
om jag skulle ha använt mig av enbart observationerna och anteckningar är jag säker på att 
resultatet inte skulle bli detsamma.  
     Filmerna kunde jag se många gånger tills jag fick fram svar på mina frågeställningar. Genom att 
titta och analysera filmerna fick jag en bild av vad som hände under observationerna. I filmerna 
såg och hörde jag tydligare vad som hände vid en viss situation och då var det lättare att hitta svar 
på mina frågeställningar. Det som jag kunde se från observationerna och filmerna kunde jag 
komplettera med svaren frånintervjuerna jag hade med pedagogerna. Frågorna jag ställde till 
pedagogerna hade att göra med mina frågeställningar. För att kunna få så mycket svar som möjligt 
från pedagogerna hade jag också följdfrågor som jag ställde till dem.  
      Att intervjuerna med pedagogerna spelades in var till stor hjälp för att kunna analysera 
resultatet. Intervjuerna har jag lyssnat på många gånger för att kunna analysera och jämföra det 
som pedagogerna sa under intervjun med det som hände i praktiken under observationerna. Jag 
tycker att materialet som samlades in var trovärdig och stämde med mina uppfattningar och den 
litteratur som jag läste.  Jag har varit så objektiv jag kunde för att tolka och analysera resultatet. 
Det var svårt att arbeta ensam under examensarbetet. Jag tror att det skulle vara lättare för mig om 
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jag hade gjort min studie med andra studenter för då skulle jag kunnat prata och resonera 
tillsammans med andra kring resultatet.   
 
7.3 Vidare forskning 
Detta examensarbete har väckt många tankar och funderingar hos mig om hur andra pedagoger 
arbetar med att synliggöra matematiken vid matsituationerna. Är alla pedagogerna medvetna om 
att det går att arbeta med matematik under hela dagen i förskolan? I en kommande undersökning 
skulle det vara intressant att se om resultatet skulle vara detsamma om jag observerat och intervjuat 
även andra pedagoger. 
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Bilaga 1 
Samtyckesblankett 
  
Jag heter XxxxxXxxxx och går sista terminen i lärarutbildningen på Linneuniversitet. Jag ska nu 
skriva examensarbete. Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilken inställning pedagoger har 
till matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns uppfattning av matematik i 
förskolan.  
 
Jag skall göra en undersökning på förskolan, vilket innebär att jag kommer observera, spela in 
barnen och pedagoger vid ett tillfälle under matsituation. De insamlade uppgifterna får endast 
användas i forskningsändamål som underlag till mitt arbete. Jag kommer använda informationen 
från barn och pedagoger på så sätt att de inte kan kännas igen i rapporten. 
 
För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt ovan 
behöver jag Ditt/Ert samtycke.  
 
Arbetet sker under handledning och du/ni får gärna kontakta min handledare eller mig om du/ni har 
några frågor. Min handledare arbetar på Linnéuniversitet, Växjö, institutionen för datavetenskap, 
fysik och matematik/DFM).  
Hon når man på e-post:  
gunilla.i.nilsson@lnu.se 
telefon xxxxxxxxxxxxx. 
 
Kontakta mig gärna på tel. xxxxxxxxxxxx 
 
Tack på förhand!  
 
Hälsningar 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Samtycke för   _________________________________________________ 
 
Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 
 
JA (  ) NEJ  (   )  
 
Vårdnadshavarens underskrift_________________________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Frågor och följdfrågor till intervjuer:                               
 
Vad ser du för skillnad på arbetssätet med matematik i förskolan idag och den som var för några år 
sen?  
Hur ofta kan man arbeta och prata matematik med barnen i förskolan? När kan man använda och 
synliggör matematiken i förskolan? 
Kan du berätta för mig hur tänker du när du använder matematiken, är det lätt att barnen förstår att 
det är matematik du pratar om? 
Kan man använda matematiken på ett annat sätt? 
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