
 

 

Talas det matte? 

En jämförelsestudie mellan olika pedagogers yrkesroll och 

mängden matematiska ord verbalt kommunicerade till barnen 

under lunchen 
 

Angelica Eriksson 

Självständigt arbete – Pedagogik GR (C), 15 hp 

Huvudområde: Pedagogik 

Högskolepoäng: 15 hp 

Termin/år: ht/ 2018  

Handledare: Malin Norberg 

Examinator: Anneli Hansson 

Kurskod: PE099G  

Utbildningsprogram: Förskollärare, 210 hp  



 

Förord  
Jag vill här tacka alla de som hjälp och stöttat mig under arbetet med denna uppsats. Tack till de 

förskolechefer och pedagoger som öppnade upp sina verksamheter för mig och lät mig utföra 

observationer hos just dem.  

 

Jag vill även rikta ett särskilt tack till min handledare Malin Norberg samt Sanna Jansson, 

fakultetsadministratör och vägledningsansvarig för lärarutbildningar på Mittuniversitetet. Tack Malin 

för din snabba återkoppling och kloka råd och Tack Sanna för all din hjälp i denna akademiska 

djungel.      



 

 

1 

Abstrakt  
Den här uppsatsen är en jämförelsestudie med en kvantitativ ansats. Mitt syfte har varit att undersöka 

mängden matematiska begrepp pedagoger i förskolan kommunicerar till barnen under lunchen och 

som metod har jag använt mig av strukturerade observationer med hjälp av observationschema. Mina 

frågeställningar har varit om man kan se någon skillnad i mängden och vilka matematiska ord 

pedagogerna använder beroende på deras formella utbildning. Jag har observerat 4 stycken 

pedagoger med en akademisk utbildning (förskollärarexamen eller likvärdig) och 4 pedagoger utan 

akademisk utbildning (barnskötare och vikarier). Resultatet av denna studie visar att de pedagoger 

med akademisk utbildning som observerats i denna studie använde sig av betydligt fler matematiska 

ord än pedagogerna utan akademisk utbildning. Överlag använde sig de båda yrkesgrupperna av 

samma sorts matematiska ord men man kan även se att det var vissa ord som majoriteten av 

pedagogerna med akademisk utbildning använde men som bara någon- eller ingen av pedagogerna 

utan akademisk utbildning observerades använda.            

Nyckelord: begreppsbildning, kommunikation, jämförelsestudie, matematik, språk  
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Introduktion 

Inledning  

Matematik har alltid varit sammanlänkat med vår kultur och mänskliga aktiviteter och bör ses som ett 

betydelsefullt redskap i vår vardag, därmed bör det också vara viktigt att lyfta fram matematiken 

redan i förskolan i för barnen meningsfulla sammanhang (Björklund, 2012). Jag har valt att skriva mitt 

examensarbete om mängden matematiska ord pedagoger i förskolan använder under samtal med 

barnen där jag avgränsat mig till vilka matematiska ord de använder under lunchen och i vilken 

utsträckning. Jag har sen tidigare känt att mitt examensarbete på något sätt skulle vara baserat kring 

matematik i förskolan. Anledningen till det är att matematik för mig alltid har varit ångestladdat och 

något jag själv har fått kämpa med i skolan och till vardags. Efter att jag började studera till 

förskollärare har själv fått upp ögonen för hur mycket matematik som finns i vår vardag och ämnet 

känns inte längre lika skrämmande. Jag har gått en egen insikt i vikten av matematik då det är mer än 

bara den formella matematiken som lärs ut i skolan och jag hoppas kunna synliggöra den vardagliga 

matematiken både till mina egna barn och i min kommande yrkesroll. I Sverige har vi sedan 1998 en 

läroplan med riktlinjer, strävande mål och ansvar på hur verksamheten i förskolan ska bedrivas. I 

nyreviderade läroplanen (Skolverket, 2016) har man dels valt att synliggöra matematiken och nu 

förtydligas att förskolläraren har ett ansvar för att arbetet i barngruppen genomförs på ett sådant sätt 

där barnen ”stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (Skolverket, 2016, s.11).  

 

Under mina sökningar för att hitta något att avgränsa mitt examensarbete till fick jag fram en tidigare 

studie från 2006 av Klibanoff, Levine, Huttenlocher, Vasilyeva & Hedges. Deras studie antyder att 

mängden matematiska begrepp som vuxna kommunicerar till barnen redan i förskolan har en stor 

påverkan på barnens matematiska utveckling under hela deras skoltid, samt att den mängd begrepp 

som kommuniceras varierar kraftigt beroende av läraren, det framkommer dock aldrig i studien vad 

dessa skillnader beror på (Klibanoff et al., 2006). Denna studie gav mig många funderingar om vilka 

skillnader det kan finnas mellan lärarna/pedagogerna som gör att deras matematiska kommunikation 

kan variera så kraftigt, kan det vara deras ålder, erfarenhet, intresse etc. Mina tankar spårade in på om 

det är pedagogernas utbildning som påverkar den matematiska kommunikation med barnen. Utifrån 

ett regeringsuppdrag kom Skolverket år 2017 ut med en redovisning med flera prognoser över 

behovet av både förskollärare och övriga lärarkategorier, prognoserna utgår från hur det såg ut år 

2016 och sträcker sig ända fram till år 2031. Denna redovisning visar dels att rekryteringsbehovet 

inom förskolan är det som är störst med ett behov av ungefär 52 000 förskollärare (heltidstjänster) 

under perioden 2017–2031 och samtidigt riskerar andelen behöriga förskollärare sjunka gradvis under 

hela denna period (Skolverket, 2017). Detta bör innebära att det inom förskolan finns ett behov av 

barnskötare och personal utan formell behörighet för att få verksamheten att fungera och jag vill med 

min undersökning se om det finns något speciellt samband mellan pedagogernas utbildning och 

mängden matematiska begrepp de använder.    

 

Min teorianknytning kommer till stor del fokusera på relationen mellan matematik och språk då 

språket av många anses vara en viktig del av all inlärning, inklusive matematik (Björklund, 2009; 

Malmer, 2002; Vygotskij, 2001). Jag finner det då intressant att se vad styrdokumenten för förskolan 

tar upp kring språk och lärande. Skolverket (2016) framhåller att förmågan att kunna kommunicera, 
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söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändiga i dagens samhälle och att en del av förskolans 

uppdrag är att lägga grunden för alla de gemensamma referensramar som vårt samhälle är uppbyggt 

av. Språk hänger samman med både lärande och ens identitetsskapande och förskolan ska därför 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling (Skolverket, 2016). Förskolan ska även 

sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2016, s.10). Påverkas barnens möjligheter att komma i 

kontakt med alla dessa matematiska begrepp och ord beroende på vilken formell utbildning deras 

pedagoger har och är det någon skillnad på mängden och vilka sorts matematiska begrepp som 

används?              

Bakgrund 

Denna del börjar med en beskrivning av matematik och språk teoretiskt med utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Därefter behandlas tidigare forskning som känns relevant för 

denna studie.  

Språk och lärande 

En av de viktigaste skillnaderna mellan människan och övriga varelser är att vårt tänkande och 

handlande utvecklas och används med hjälp av medierande redskap, där det mänskliga språket anses 

vara det viktigaste, speciellt när det kommer till kommunikation med andra och för ens 

kunskapsbildning (Vygotskij, 2001; Säljö 2014; 2015). Kommunikation av erfarenheter bidrar till att 

man bygger upp ett socialt eller kulturellt minne som ett gemensamt stöd åt en grupp eller samhälle 

(Säljö, 2015). På samma sätt som fysiska redskap som till exempel behovet av en hammare när man 

ska slå i en spik, har vi även ett behov av mentala redskap som begrepp, räknesätt, formler och 

symboler för att kunna utföra handlingar i vår vardag, oavsett om vi gör dem ensamma eller 

tillsammans med andra. De flesta redskap/artefakter vi använder oss av är ofta en kombination av 

fysiska och mentala resurser. Som ett exempel är en linjal ett fysiskt objekt men skulle inte fylla sin 

funktion om man inte har den mentala kunskapen om de språkliga distinktionerna som cm, dm och 

tum (Säljö, 2015). För att vi ska kunna ta till oss nya kunskaper och information så behöver vi hjälp av 

kategorier och begrepp för att ordna upp dessa upplevelser (Säljö, 2014).  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande talar man om appropriering vilket kan ses som att man 

”tar över och gör till sitt” (Säljö, 2015). Han menar att det är i samspelet med vuxna som barnen efter 

hand börjar imitera deras språkliga uttryck och beteenden för att sedan kunna använda dem själv, 

detta sker genom något som kallas appropriering. Appropriering kan ses som något som sker i faser. Vi 

har den inledande fasen där man först hör någon säga ett ord man aldrig hört förut. Den fördjupande 

fasen där man själv kan säga ordet, förknippar det med något specifikt och kan särskilja det från 

andra ord i samma kategori. Efter denna fas kommer något som kallas för partiell behärskning där 

man själv kan använda ordet spontant i ett relevant sammanhang och slutligen självständig 

behärskning där ordet kan användas generellt utan att man behöver vara i en situation där man ”ser” 

det man talar om (Säljö, 2015). Vygotskij gör skillnad på vardagliga och vetenskapliga begrepp och 

vad som krävs för att tillägna sig de begreppen. De vardagliga begreppen lär man sig spontant i den 

dagliga samvaron medan det med vetenskapliga begrepp krävs en medveten vuxen, som till exempel 

en lärare som ses som en nyckelperson för att göra vetenskapliga begrepp tillgängliga för barnen. I 

samspel med barnet kan läraren koppla vetenskapliga begrepp och arbetsmetod till begrepp och 

handlingar barnet redan behärskar (Säljö, 2014; 2015).                
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Matematik och språk 

Den språkliga kompetensen är en grundsten i all inlärning, även matematik. Barn med ett bristfälligt 

ordförråd får oftare svårigheter med den grundläggande begreppsbildningen medan barn med ett 

mer välutvecklat språk har bättre förutsättningar för en effektiv inlärning, något man måste vara 

medveten om som lärare (Malmer, 2002). Barn behöver ett matematiskt språk för att kunna föra 

matematiska resonemang och samtal (Kärre, 2013). Barns matematiska tänkande påverkas till stor del 

av språket. Genom de verbala samtalen skapas möjligheter att göra sig själv förstådd på ett mer 

nyanserat och komplext sätt, men även för att kunna förstå andra människor. Man bör därför inte se 

matematik som en isolerad kunskap utan den har en tydlig koppling till språk, begreppsbildning och 

symbolförståelse speciellt om man ser matematik som ett socialt och kulturellt fenomen (Björklund, 

2009; Malmer, 2002). Höines (2008) menar att det är viktigt att man förstår skillnaden på 

begreppsinnehåll och begreppsuttryck. Höines förklarar att begreppsinnehåll är de tankar och åsikter vi 

har om omgivningen och förhållanden mellan dem och begreppsuttryck är det språk vi har som 

symboliserar dessa åsikter och tankar. Enligt henne är det även omöjligt att utveckla ett korrekt 

begreppsinnehåll innan man utvecklat ett språk som täcker det (Höines, 2008). 

 

Redan de yngsta barnen försöker använda och utveckla språket och matematiken som integrerande 

redskap, framförallt i deras kommunikation med andra. För att barnet ska kunna förstå andras sätt att 

tolka ett erfaret fenomen så blir det viktigt att kunna urskilja och variera begreppsinnebörd och 

förståelse (Björklund, 2009). Inga erfarenheter är objektiva men ett sätt för att försöka dela förståelse 

med andra är genom att tala om det vi erfar och försöka hitta tolkningar som ligger nära varandra. 

Men även här så måste vi vara medvetna om att bara för att vi kanske använder oss av samma 

begreppsuttryck så innebär inte det att vi nödvändigtvis har samma begreppsinnehåll då vi alla har 

olika erfarenheter sen tidigare som spelar in (Höines, 2008).  

 

Vi möter dagligen matematik som till exempel tillfällen då vi grupperar och klassificerar olika 

föremål. För att kunna göra det behöver vi ord för det som grupperas som färg, form, storlek och 

material för att kunna beskriva det man gör för andra. Vi behöver samtidigt ord och matematiska 

termer för att kunna kommunicera skillnader och jämförelser när det gäller till exempel ålder, pris, 

längd och antal etc. Allt detta innebär ett omfattande ordförråd som kräver en målmedveten lärare för 

att ge orden ett begreppsmässigt innehåll, detta görs genom att skapa situationer där det finns ett 

behov av ord för att förklara det som sker (Malmer,2002). Malmer (2002) menar att det finns vissa 

”matematikord”. Det rör sig om flera hundra ord som man sällan använder i vardagen som till 

exempel terminologiord som addition, termer, summa etc. Det vill säga ord som är kopplade till olika 

räknesätt (Malmer, 2002). Det är viktigt att vid upprepade tillfällen använda sig av dessa ord som har 

betydelse för matematiken, även om man inte begär att barnen ska kunna använda sig av dem själva 

så måste barnen få höra orden om de senare ska kunna göra ordet till en del av sitt eget ordförråd 

(Malmer, 2002; Kärre, 2013). Kärre (2013) menar dock att det är vanligt att vi i vanligt tal blandar ihop 

olika matematiska begrepp, som att vi till exempel säger ”de minsta barnen” istället för ”de yngsta 

barnen”. Även om de flesta nog skulle förstå att minsta i det här exemplet syftar på deras ålder så är 

det ur ett matematiskt perspektiv viktigt att vi använder oss av korrekt språk. I en studie av Toll och 

Van Luit (2014) kom de även fram till att användande av ett specifikt matematiskt språk är en viktig 

del i relationen mellan det orala språket och tidig räknefärdighet.  
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Höines (2008) tar upp det Vygotskij kallar språk av första och andra ordningen. Språk av första 

ordningen är språkformer som står i direkt förbindelse med begreppsinnehållet och där man har 

många associationer och kan koppla till egna erfarenheter. Språk av andra ordningen är däremot ett 

språk som det inte kommer naturligt för oss att tänka och kommunicera genom, de skapar få 

associationer och kopplingar till tidigare erfarenheter och står inte i direkt kontakt med 

begreppsinnehållet och måste därmed översättas. Vygotskij menar att alla nya språk fungerar som 

språk av andra ordningen från början och att man därmed måste jobba med en översättningsprocess 

för att göra det nya till språk av första ordningen. Solem & Reikerås (2004) menar att det är viktigt att 

man inte börjar tvinga in barnet mot ett språk som inte är naturligt för dem för tidigt, kunskapen som 

barnet redan har riskerar då att förloras.  

Matematiska ord och begrepp 

Det finns en väsentlig skillnad mellan det man kallar matematiska begrepp och andra begrepp. 

Medan andra begrepp ofta beskriver en egenskap hos objekt som är gemensamma som till exempel 

”hund” beskriver till exempel talbegrepp som ”två” däremot en gemensam egenskap hos en grupp 

föremål. Matematiska begrepp beskriver något som gemensamt mellan föremål och företeelser. Man 

måste även göra skillnad på begrepp som beskriver antal från andra matematiska begrepp där syftet 

är att beskriva exakt antal delar (Björklund, 2012).  

 

De yngre barnen inser tidigt att matematiska begrepp och symboler är till stor hjälp i 

kommunikationen och samspelet med andra människor. Att utveckla förståelse för matematiska 

begrepp är alltid något som sker på en individuell plan men samtidigt lever barnet i ett samhälle där 

det finns specifika kunskaper, normer och värderingar som vi vill att barnet ska erövra (Björklund, 

2012; Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Att förstå och kunna bilda begrepp innebär att barnet 

har en förståelse för att föremål och fenomen kan vara olika men ha något gemensamt på samma gång 

som gör att de kan sorteras in i en grupp med samma benämning (Björklund, 2012). Ett exempel som 

Björklund anser visar att barn har skapat förståelse för begrepp är om det kan känna igen och gestalta 

innebörd på varierade sätt som att till exempel kunna gestalta ”två” med olika fingerrepresentationer. 

Hon ger även ett exempel som hon menar synliggör att ett barn har bildat begrepp och det är när ett 

barn använder till exempel ordet ”boll” som ett samlingsbegrepp för alla föremål med rund form.  

 

En förutsättning för att kunna bilda begrepp är abstrakt tänkande, barnet måste ha en förståelse för att 

föremål kan existera även om de inte syns och kunna förställa sig dessa föremål och använda denna 

förställning för att nya intryck med tidigare erfarenheter. Det är viktigt att man ger barn möjligheter 

att möta begrepp med matematisk innebörd i olika meningsfulla sammanhang och att man 

uppmuntrar barnen till att använda dessa begrepp. Barnets matematiska begrepp och principer får i 

kommunikation och samspelet med andra en djupare innebörd då man tar andras perspektiv i 

beaktande och tillsammans försöker beskriva det man erfar. En aktivitet som där barnens förmåga att 

skifta perspektiv och möjliggör för utvidgandet av matematiska begrepp är under lekaktiviteter och 

för att kunna förstå och använda sig av begrepp är det viktigt att man tydliggör till vad något 

uppfattas som till exempel högt, lågt, många, mycket eller lite (Björklund, 2012). 

Jämförelseord, lägesord och tidsord.  

Björklund (2012) menar att barnen i förskolan ofta kommer i kontakt med begrepp som beskriver 

dimensioner och proportioner på förskolan där ord som stor, liten, lång och kort är vanligt 
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förekommande. Dessa sätts enligt Malmers (2002) matematiska ordlista in under det hon kategoriserar 

som jämförelseord. Björklund (2012) menar att även om begrepp som stor, liten, lång och kort ofta sätts 

mot varandra på ett naturligt sätt är det ändå viktigt att man synliggör jämförelsen. Genom att 

synliggöra hur dimensioner och proportioner kan variera blir det möjligt att urskilja och förstå 

begreppens kritiska aspekter (Björklund, 2012). Även mängdbegrepp finns i Malmers (2002) 

matematiska ordlista under jämförelseord samt ord som ofta används i kombination med 

jämförelseord. Mängdbegrepp är enligt Björklund (2012) begrepp där storleken av en helhet jämförs 

med en annan mängd. Mängdbegrepp är relationella och beroende av vad de jämförs med, det är inte 

mängdens uppbyggnad som är det centrala utan mängdbegreppens innebörd. I förskolan är vanligt 

förekommande mängdbegrepp som barnen kommer i kontakt med: mycket, lite, många, mera, några, alla 

och ingenting (Björklund, 2012).  

 

Lägesord eller lägesbegrepp, är enligt Björklund (2012) ord som beskriver var saker och ting befinner 

sig, det vill säga deras position. Några av de lägesord som barnen på förskolan ofta får stöta på är till 

exempel: uppe, nere, ute, inne, inuti, bredvid, mitt emot, under, i mitten, mellan, här och där. Hon menar 

även att det med lägesord ofta blir tydligt att flera olika begrepp kan stämma in samtidigt, men 

innebörden av begreppen är beroende av vilket/ vilkens perspektiv man utgår ifrån. En annan 

aktivitet som Björklund lyfter fram som ett meningsfullt tillfälle att arbeta med positioner är under 

bygglekar med klossar eller annat byggmaterial. I byggleken kan man göra barnen medvetna om vilka 

begrepp som beskriver vad som sker eller det barnen avser att göra (Björklund, 2012). Solem & 

Reikerås (2004) menar att lägesord är viktiga för att barnet ska kunna beskriva likheter och skillnader 

och när det ska göra jämförelser inom ålder, längd, tyngd och volym och barnen kan uttrycka sig mer 

precist desto fler ord och begrepp som de känner till. De menar även att vi som pedagoger bör 

använda oss av situationer där det skapas naturliga behov för barnen att göra jämförelser och att 

pedagogens roll är att finnas där för att stödja barnen.    

 

Björklund (2012) förklarar tidsord som de begrepp som beskriver ordningsföljd eller sekvenser och att 

de bygger på en förståelse att händelser och objekt har en inbördes relation som gör att händelserna 

och objekten ordnas efter i en speciell följd. Tidsord relaterar händelser och tillstånd till en tidpunkt 

eller annat skeende och är en viktig del för det matematiska tänkandet. De tidsord som vanligt 

förekommer i förskolan är före, efter, idag, först, sedan, idag, imorgon, nu och snart (Björklund, 2012). 

Några av orden redan listade är vad Solem & Reikerås (2004) kallar ordningsföljdsord, dessa används 

för att beskriva vilken placering någon/något har i en rad. Exempel på dessa ord är först, efter, i mitten, 

framför och till slut etc. Barn får tidigt erfarenheter av ordningsföljd som gör att de själva blir 

intresserade av att börja ordna saker i en rad och ordningsföljd, som till exempel turordning är vanligt 

förekommande inom förskolan (Solem & Reikerås, 2004). De menar även att ordna saker efter ett 

speciellt mönster (som exempel liten, stor, liten, stor) har en stor betydelse för utvecklingen av ordinal 

förståelse som är principer för att kunna ordna föremål efter ordningsföljd och kunna sortera föremål 

efter storlek eller andra egenskaper som de kan tänkas ha (Solem & Reikerås, 2004).       

Pedagogers matematiska kommunikation med barnen 

Björklund & Barendregt (2016) menar att den nyreviderade läroplanen (Skolverket, 2016) som nu mer 

detaljerat betonar det matematiska innehållet och pedagogernas kompetensen, innebär att det 

didaktiska arbetet måste hålla en hög standard. Detta innebär enligt Björklund & Barendregt att 

pedagogisk kunskap och matematisk medvetenhet är en förutsättning för att effektivt kunna stödja 
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och stimulera barnens utveckling av konceptuell förståelse. Ett centralt moment i utvecklingen av 

matematiskt lärande är att ha intresserade och lyhörda kommunikationspartners samt är det av vikt 

att ha förståelse och kunskap kring barnens språk i matematiska situationer (Solem & Reikerås, 2004).  

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att grunden för det matematiska lärandet i 

förskolan måste vara att låta barnen uppleva olika aspekter av matematik och med hjälp av läraren 

som sätter ord på det barnen erfar lär sig barnen successivt de matematiska begreppen. Innan barnets 

samspel med andra barn har börjat ha en stor roll i deras lärande är den vuxne särskilt viktig. De 

yngre barnen (1–1½ år) har en stor otröttlig vilja till att den vuxne ska benämna allt barnen pekar på 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Barnens lärande växer i samspelet och kommunikationen 

med en intresserad och uppmärksam pedagog. Genom samspelet utvecklas barnens grundläggande 

förståelse för matematiska fenomen och meningen för matematiken ges en annan innebörd om barnen 

får möta matematiken i meningsfulla sammanhang (Björklund, 2012).   Kärre (2013) menar att uttryck 

som ”matematik finns överallt” och ”Allt är matematik” är vanliga kommentarer som pedagoger i 

förskolan ofta använder sig av, påståenden som Kärre själv instämmer i. Pedagoger i förskolan måste 

dock inte bli matematiker bara för det, men det behövs en större förståelse för vad det innebär att lära 

sig matematik i de yngre åldrarna och pedagogerna bör ha en stöttande och guidande roll när barnen i 

den dagliga verksamheten utforskar matematiska fenomen (Björklund & Barendregt, 2016). Nästan 

allt i vår vardag går att på något sätt räkna, mäta, jämföra, sortera, storleksordna, uppskatta storlek 

eller mängd av eller se mönster och former. Som förskollärare bör vi visa barnen detta genom att dels 

uppmärksamma deras eget intresse för något och genom att sätta ord på de matematiska erfarenheter 

de gör i sin vardag (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Björklund (2012) menar även att barn 

som blir uppmärksammade på matematiken som finns i vår vardag har lättare att uppfatta 

användbarheten av matematiska färdigheter när de ska utföra till exempel problemlösningar. 

Vardagsspråket inom förskolan är rikt på matematiska begrepp men dessa kan uppfattas och förstås 

olika beroende på vilken förförståelse och kulturell bakgrund (Bäckman, 2015). För att barnen ska 

kunna upptäcka matematiken som finns i vardagen måste de vuxna synliggöra den. Detta kan dels 

ske genom att alltid sätta ord på den matematik som sker, till exempel hur många det är som ska äta 

när man dukar bordet, räkna närvarande barn under samlingen, låta barnen göra olika sorters 

sorteringar och själva försöka beskriva dem och se hur frukten delas för att räcka till alla (Doverborg 

& Pramling Samuelsson, 1999; Dahl & Rundgren, 2004). Det är enligt Kärre (2013) viktigt att 

pedagogerna i förskolan använder sig av matematiska begrepp korrekt även om inte barnen gör det, 

hon framhäver även vikten av att pedagoger använda sig av så många matematiska begrepp som 

möjligt när de samtalar med barnen. Enligt Kärre så ökar detta barnens möjligheter till att både 

urskilja och särskilja olika begrepp, samt så får barnen en djupare förståelse för begreppens olika 

betydelser när de får se samband mellan dem.   

 

Matematikspråket anses vara ett intellektuellt redskap som barnen redan i förskolan förväntas lära sig 

grunderna av. För att underlätta för detta lärande är det till fördel om man som förskollärare 

använder sig av ett rikt matematikspråk samt medvetet benämner matematiska begrepp i 

kommunikationen och samspelet med barnen (Bäckman, 2015). Samtidigt visade Doverborg & 

Pramling Samuelssons (1999) studie att det av många förskollärare tas för givet att barn utvecklar 

matematiska begrepp bara för att begreppen finns i vardagen, samt var det få pedagoger som såg 

matematik som en helhet där barnen redan i förskolan utvecklas mot en förståelse för samma 

matematiska begrepp som de sedan använder i skolan (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). En 

lärare som istället är medveten om alla olika aspekter av matematiska fenomen och synliggör dem för 
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barnen, ger barnen större möjligheter att utveckla en djupare och mer nyanserad förståelse för det 

matematiska fenomenet i fråga (Björklund, 2012). Dahl & Rundgren (2004) menar att man först måste 

ge barnen erfarenheter inom realistiska situationer innan man inför de matematiska begreppen som 

omkrets, kvadrat och cirkel etc. men med en strävan till att barnen småningom själva ska kunna 

använda sig av korrekta matematiska begrepp. Detta är även något Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) tar upp och ger som ett exempel att barnet inte kan förväntas få någon förståelse av 

höjd om läraren bara säger ”Det är en halv meter snö på vår gård idag”. Enligt dem erfar man 

matematik med hela kroppen och man bör istället låta barnen uppleva snön med konkreta jämförelser 

med sina egna kroppar för att på så sätt skapa egna erfarenhet kring djup och höjd. Men sen skadar 

det inte utan tvärtom om den vuxne förklarar vad som händer med hjälp av matematiska termer 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).  

 

Två nederländska studier har visat att det finns ett samband mellan mängden matematiska samtal 

som pedagogen har med barnen i förskolan och barnens matematiska utveckling senare när de 

kommer upp i skolåldern (Klibanoff et al., 2006; Boonen, Kolkman & Kroesbergen, 2011). Boonen et. 

al. (2011) kom även fram till att det speciellt var barnens räknekunskaper som påverkades positivt av 

dessa matematiska samtal. De upptäckte dock en negativ relation mellan pedagogernas matematiska 

samtal och den generella nummer förståelsen samt att kunna utföra beräkningar, detta indikerar att 

just samtal kring dessa aktiviteter kan vara för avancerat för barn i femårsåldern. Palmer, Henriksson 

och Hussein (2016) menar att många pedagoger inom förskolan inte har en klar förståelse för den 

matematik de förväntas undervisa och vart denna matematik kan leda, på grund av det misslyckas 

många pedagoger att se de matematiska möjligheterna som finns i förskolan vardagliga rutiner. 

Klibanoff et al. (2006) studie visar att många förskollärare naturligt använder sig av matematiska 

samtal i förskolans vardagliga rutiner men samtidigt att mängden matematiska samtal som 

förskolläraren hade med barnen varierade dramatiskt beroende av pedagog, där det under den timme 

man valde att koda observationerna var en variation på 1–104 matematiska begrepp som pedagogen 

använde sig av. Dock undersökte de inte mer ingående vad denna skillnad kunde bero på då det inte 

var syftet med studien, de kunde dock se att det inte verkade spela någon roll om läraren undervisade 

i en skola med hög eller låg SES (socioekonomisk status) (Klibanoff et. al.,2006). Deras studie 

indikerade även att de pedagoger som använde sig av flest antal matematiska samtal även visade en 

större variation på vilken sorts matematik de samtalade kring, vilket i Klibanoff et al. studie var 

indelat i 9 olika kategorier. Här visade deras resultat visade att vissa pedagoger bara observerades 

använda sig av en kategori medan andra använde sig av alla nio. Klibanoff et al. frågar sig hur 

barnens matematiska utveckling kan tänka sig påverkas om denna stora skillnad i matematiska samtal 

ska ses som en genomgående företeelse där helt enkelt vissa barn inte alls kommer i kontakt med 

samma matematiska samtal som andra barn beroende på vilken förskollärare de har. Även om det 

matematiska samtalet bara är en del av att lära sig matematik så menar Klibanoff et al. (2006) att det är 

en viktig del speciellt för att stimulera det matematiska tänkandet. De gör utifrån det antagandet att 

mängden matematiska samtal som förskolläraren bidrar med har ett samband sen när barnen bygger 

upp sitt eget matematiska ordförråd. Språket matematik är av stor vikt när man ska ta till sig och 

kunna använda sig av dessa koncept i olika problemlösningar och förskolläraren kan här påverka 

barnens matematiska kunskaper genom att själv utöka sitt matematiska språk (Klibanoff et al., 2006).  

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) har i en studie kommit fram till att begrepp inom form, tid, 

rum och mönster av många lyfts fram som viktiga för grunden i barnens matematiska förståelse. I 
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deras studie har de därför ställt frågor om förskollärarnas syn på vikten av dessa begrepp och två 

perspektiv kom fram. Antingen såg pedagogerna utvecklandet av dessa begrepp som en förutsättning 

för att barnet så småningom ska kunna förstå den abstrakta matematiken, eller så ansåg man att dessa 

begrepp är kopplade till matematiken och att anledningen till att barnet bör lära sig dem är för att de 

går att beskriva i matematiska termer (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). I en annan svensk 

studie från 2016 har Palmér, Henriksson & Hussein undersökt om pedagogerna kommunicerar ett 

matematiskt innehåll med de yngre barnen i förskolan under de dagliga blöjbytena, detta undersöktes 

med hjälp av observationer och en enkätundersökning. Palmér et. al. genomförde 52 stycken 

observationer med 19 stycken pedagoger under blöjbyten där de samlade in data med hjälp av 

ljudinspelning så att de själva inte skulle behöva delta under observationerna, detta gjordes för att 

minimera att pedagogernas kommunikation skulle påverkas samt för att värna om barnens integritet. 

Datamaterialet sorterades sedan in i 8 stycken kategorier; kardinaltal, räkning, ordningsföljdstal, vikt, 

volym, lägesord, tid och övrigt. Efter observationerna var gjorda fick de pedagoger som deltagit 

genomföra en webenkät där de fick svara på generella frågor om vilken kommunikation som brukar 

ske under blöjbyten, generella frågor om matematik i vardagliga rutiner och specifika frågor om 

vilken potential blöjbyten har för matematiskt lärande. Resultatet från deras studie visade att det är 

möjligt för pedagogerna att kommunicera ett matematiskt innehåll under denna vardagliga rutin men 

de kunde även observera att det var stor variation i omfattningen av sådan matematisk 

kommunikation. De kunde bland annat se att även fast alla pedagoger observerades kommunicera ett 

matematiskt innehåll under blöjbytena så observerades det hos vissa pedagoger bara under något 

enstaka blöjbyte, medan de hos andra förekom under varje blöjbyte. Även om deras syfte inte var att 

undersöka skillnaden av hur den matematiska kommunikationen såg ut sinsemellan pedagogerna så 

visade resultatet på sådan skillnad och därmed varierade potentialen för om blöjbytena kan bidra till 

barnens matematiska inlärning kraftigt. Man kunde även se att de kategorier som flest pedagoger 

använde sig av var volym, lägesord och tid som användes av mellan 12–14 pedagoger. Generellt så 

användes kategorierna för att kommunicera hur bra det gick för barnen på pottan, hur de ska ta sig 

upp och ner från skötbordet och samtal om vad barnen har gjort eller ska göra under dagen. I 

enkätundersökningen så indikerade även de flesta av pedagogerna att de är medvetna om den 

matematik som sker i förskolans vardag och ett flertal av dem (15–18 stycken) ansåg själva att de 

brukade arbeta med matematik under samling, lekstund, lunch, blöjbyte och andra vardagliga rutiner 

(Palmér et. al., 2016). Palmer et al. kunde även identifiera att pedagogerna kommunicerade med 

barnen på två olika sätt, aningen så använde sig pedagogerna av en ömsesidig kommunikation med 

barnen eller så gav dem instruktioner till dem. Studien visade även en positiv relation mellan 

pedagoger som använde sig av ömsesidig kommunikation även använde sig av rikt matematiskt 

innehåll.   

 

Boonen et. al. (2011) menar att pedagoger behöver bli informerade om vilken betydelse deras 

kommunikationsförmåga har, speciellt de matematiska samtalen, när det kommer till utvecklandet av 

barnens matematiska lärande. Observationerna som gjordes i deras studie visade att pedagogerna 

naturligt använde sig av matematiska samtal i de vardagliga rutinerna men utan en medvetenhet 

kring varför det är viktigt att använda. Björklund och Barendregt (2016) har undersökt hur medvetna 

pedagoger i förskolan är om pedagogisk lärande inom matematik. De fann genom sina analyser ett 

mönster på hur pedagogisk medvetenhet visade sig hos pedagogerna i deras observationer där några 

här kommer presenteras:  
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1. Pedagogerna verkar medvetna om sin omgivande miljö och kunna identifiera matematiken som 

kan förekomma inom den.  

2. Denna fokuserar på pedagogernas egen användning av matematik som Björklund & Barendregt 

fann att pedagogerna hade ett välutvecklat medvetande kring. De kunde dock se att det fanns rum för 

förbättring inom att använda sig av spatiala mönster och geometriska former i deras vardag.  

3 & 4. Handlar om hur pedagogerna aktivt deltar i att utforska matematiska fenomen med barnen 

samt hur de observerar barnens egna spontana utforskade i matematik. Analysen visar att det är 

betydande skillnader i denna medvetenhet hos pedagogerna. Pedagogerna verkar aktivt leda barnens 

uppmärksamhet mot många matematiska aspekter som förekommer i deras vardag, men nummer 

sekvenser och mönster var ett tydligt bristområde. Björklund & Barendregt menar att detta är värt att 

notera då medvetenhet och kommunikation om matematiska fenomen när de sker i vardagen är 

viktigt för barnens fortsatta utforskande i konceptuell mening (Björklund & Barendregt, 2016)  

  

En situation på förskolan som pedagoger uttryckt ger ett bra tillfälle för barnen att utveckla 

matematiska begrepp är under måltidssituationer som dukning, lunch och fruktstund (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). Detta syns även i Palmer et. al. (2016) studie där 18 av 19 deltagande 

pedagoger ansåg att just lunchen var en vardaglig situation där de brukar kommunicera ett 

matematiskt innehåll till barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att till exempel att 

dukningen kan ge barn möjligheter till att gruppera, bilda par och urskilja storlek som till exempel den 

större och mindre skeden, barnen får även möjlighet att använda sig av en sekvens av räkneord när de 

hjälper till att duka fram alla delar. Under lunchen kan man redan med de yngsta barnen på förskolan 

samtala om portionens storlek och mängd och vad som finns på bordet utifrån ett matematiskt 

perspektiv. Den vuxne kan använda sig av begrepp som litet och en gång till etc. när de ger mat till de 

yngre barnen och med deras stigande ålder får barnen sedan mer frågor om hur många eller mycket 

de vill ha. Under Doverborg och Pramling Samuelssons (1999) studie så kunde de se att barn dels 

skapade sina egna mått under måltiden, fick upplevelser kring tyngd och gjorde uppskattningar och 

jämförelser kring hur många barn det var runt bordet. Fruktstunden ger barnen möjlighet att erfara 

minskning, ökning, lika många, hälften, en tredjedel etc. Man kan diskutera storlek, omfång och antal, 

lägesord och jämförelseord (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Enligt Björklund (2012) är 

matsituationer, i synnerhet fruktstunden ett bra tillfälle att synliggöra hur delar på varierade sätt 

bildar en helhet då det sker i ett naturligt och meningsfullt sammanhang för barnen. Dahl och 

Rundgren (2004) menar att denna praktiska erfarenhet att få dela frukt i olika delar (fjärdedelar, 

åttondelar etc.) kan göra en stor skillnad sen när barnet i skolan ska börja lägga ihop till exempel ¼ + 

¼ och kanske inte förstår vad symbolerna betyder. 

Sammanfattning av bakgrund 

Språket är en viktig del för allt lärande, däribland matematik. Den vuxne bör kommunicera begrepp 

och ord som barnen kommer ha användning för i för dem meningsfulla sammanhang, detta är första 

steget för att barnen själva ska kunna förstå och kunna använda sig av dem. Även om matematik lyfts 

fram som något som finns överallt i vår omgivning så kan vi inte förvänta oss att det per automatik 

bidrar till barnens matematiska lärande. Istället är det pedagogen som måste synliggöra den 

matematik som sker och ett sätt att göra det på är att sätta ord på den matematik som barnen 

upplever. Lunchen är en vardaglig situation inom förskolan där många anser att matematik kan 

synliggöras på ett meningsfullt sätt men samtidigt så visar forskning att det kan vara en stor skillnad i 

den mängd matematisk kommunikation som pedagoger har med barnen.                     
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Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vilka matematiska ord pedagoger i förskolan verbalt 

kommunicerar till barnen under lunchen samt i vilken omfattning de förekommer.  

Frågeställning 

• Finns det en skillnad på vilka matematiska begrepp som kommuniceras till barnen och 

pedagogernas formella utbildning och hur ser det i så fall ut? 
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Metod 
Här kommer val av datainsamlingsmetod, urval, hur genomförandet gick till, val av databearbetning 

och hur jag valt att analysera detta, forskningsetiska överväganden samt metoddiskussion motiveras 

samt diskuteras.     

Datainsamlingsmetod 

Jag har i min studie använt mig av observationer med hjälp av ett observationschema. Min roll under 

studien har varit som deltagande observatör, vilket innebär att observatören inte har någon naturlig 

roll i den miljö man bedriver sin undersökning i utan en passiv roll där fokus är på själva 

observationerna och att anteckna dem, men med möjlighet att ställa frågor och delta i miljön för att få 

förklaringar på det som observerats (Eliasson, 2013). Observationer är ofta en lämplig metod om man 

vill ta reda på vad människor faktiskt gör och inte bara vad de säger. Resultaten bidrar ofta till ett 

konkret, lättbegripligt och stabilt underlag som underlättar för resonemang och tolkning (Stukát, 

2011). Då syftet med min studie är att se hur många matematiska begrepp personalen i förskolan 

kommunicerar till barnen blir intervjuer och enkäter inte lika tillförlitligt då det är större chans att 

svaren påverkas av egna uppfattningar eller vad de tror att man är ute efter. Samtidigt finns det alltid 

en chans att man som observerad uppför sig annorlunda mot hur man skulle ha agerat i vanliga fall, 

vilket är något man bör ha i åtanke när man väljer observationer som metod (Stukát, 2011; Lalander, 

2015). Med detta som utgångspunkt och i samråd med min handledare så togs beslutet att inte gå in i 

detalj på vad som skulle observeras utan kortfattat förklarades att det som skulle observeras var 

pedagogernas verbala kommunikation till barnen. Man kan även som observatör vara den som 

påverkar observationerna genom att man själv går in med förväntningar eller hypoteser om vad som 

kommer ske, även detta påverkar såklart observationernas kvalitet (Stukát, 2011). Det här är 

anledningen till att jag valde att använda mig av ett observationschema där det på förhand fanns listat 

vilka begrepp som skulle noteras, på så sätt riskerade jag inte att lägga in egna tolkningar i vad 

pedagogerna sa.   

Urval 

Urvalet i denna studie bygger på pedagogisk personal i förskolan, både med akademisk utbildning 

och utan. Pedagog med akademisk utbildning innebär i denna studie att pedagogen har en 

förskollärarexamen eller likvärdigt på högskole- eller universitetsnivå. Till pedagoger utan akademisk 

utbildning räknas i denna studie alla pedagoger som inte har akademisk utbildning. Det innebär att 

både barnskötare och vikarier utan eventuell pedagogisk utbildning tillhör denna kategori, även fast 

barnskötare har en pedagogisk utbildning men inte på akademisk nivå.         

 

I denna studie har urvalet skett genom det man i Säljö (2011) kallar för bekvämlighetsurval vilket 

innebär att jag helt enkelt observerat de pedagoger jag lättast får tag på. Många kvantitativt inriktade 

forskare anser däremot inte att bekvämlighetsurval hör hemma i ett vetenskapligt arbetssätt och man 

kan inte se denna urvalsgrupp som särskilt representativ eller generaliserbar (Säljö, 2011). Min 

urvalsprocess genomfördes genom att jag i förhand skickade ut missiv till förskolechefer (Bilaga 1) i 

mitt närområde med förfrågan om deras förskolor hade möjlighet att delta i min studie. Två 

förskolechefer tackade ja till att delta och då föll det sig naturligt att genomföra min studie hos dem. 

På en förskola kunde alla deras avdelningar (3 stycken) vara med och på den andra förskolan så 
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kunde bara en avdelning delta. På första förskolan bestämde vi då att jag skulle observera en pedagog 

från varje avdelning vilket resulterade i tre observationer. På andra förskolan så hade bara en 

avdelning möjlighet att ta emot mig och där observerades en pedagog per dag så att alla som arbetade 

på avdelningen just då blev observerade, detta resulterade i 5 stycken observationer. I förväg gjordes 

ingen tydlig avgränsning på vilka som skulle observeras utan urvalet skedde genom att de som kände 

att de hade möjlighet att delta var de som observerades. Jag genomförde sedan mina observationer 

tills jag tyckte mig ha tillräckligt med datamaterial från pedagoger med akademisk utbildning och 

pedagoger utan akademisk utbildning vilket resulterade i 8 stycken observationer med 4 personer 

med en akademisk utbildning och 4 stycken utan.  

Presentation av deltagande pedagoger 

P.1: Utbildad grundskollärare, yrkesverksam inom förskolan i ungefär 6 år 

P.2: Utbildad barnskötare, yrkesverksam inom förskolan i ungefär 30 år 

P.3: Utbildad grundskollärare, yrkesverksam inom förskolan i ungefär 10 år 

P.4: Utbildad förskollärare, yrkesverksam inom förskolan i ungefär 14 år 

P.5: Vikarie, yrkesverksam inom förskolan i mindre än ett år 

P.6: Vikarie, yrkesverksam inom förskolan i mindre än ett år  

P.7: Vikarie, yrkesverksam inom förskolan i mindre än ett år 

P.8: Utbildad grundskollärare, yrkesverksam inom förskolan i ungefär 10 år         

Genomförande 

Jag har besökte två stycken förskolor under åtta tillfällen. Under dessa tillfällen har olika pedagoger 

observerats vid varje gång och jag har varit placerad på en stol en liten bit från lunchbordet men där 

pedagogens röst har hörts bra. Med hjälp av mitt observationschema och en penna noterades när en 

pedagog uttryckte något av begreppen listade i observationsschemat (Bilaga 2 och 3) till ett barn, inte 

om de sagt något av de listade orden till en annan vuxen. Pedagogerna förde generellt sätt inte så 

många samtal under luncherna vilket gjorde det möjligt för mig att upprepa vad de sa i mitt huvud 

för att sedan notera om de sagt något av de listade orden. Vid alla tillfällen utom ett så satt den 

observerade pedagogen själv kring ett bord med barnen. Vid det tillfälle då det satt två pedagoger 

kring samma bord så observerades en vikarie samtidigt som det satt en ordinarie personal kring 

bordet och ser man på resultatet så blir det tydligt att detta nog kom att påverka dennes mängd 

matematiska kommunikation. Åldrarna på barnen har i de flesta fall varit blandade (1–5 år) men 

under ett tillfälle så var det ett bord med bara äldre barn (4–5 år), det var dock inget som jag kunde se 

påverkade mängden matematiska ord kommunicerade. Varje observation varade mellan 40–60 

minuter och vid varje tillfälle serverades det frukt i anslutning till lunchen som även är inräknat i 

dessa observationer.      

Databearbetning och analys 

Som observationschema har jag använt mig av Gudrun Malmers matematiska ordlista (Bilaga 2 och 3) 

men valde att inte ta med kategori A som är benämningar som färg, form, storlek och utseende. 

Anledningen till det är dels att jag kände behov av någon form av begränsning speciellt när ingen 

ljud-eller videoupptagning användes som jag kunde gå tillbaka och lyssna på. Om jag använde mig av 

alla benämningar och ord så tyckte jag risken var stor att missa att anteckna något. Efter valet att 

använda mig av själva matematiska ordlistan som observationschema men ändå begränsa mig något 

bestämde jag att använda mig av de övriga kategorierna där man enkelt kunde göra en notering 
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framför sagt ord vilket inte kunde göras på Kategori A. De kategorier som blev observerade är de som 

Malmer (2002) kallar för jämförelseord som till exempel stor, större, störst. Ord som ofta kombineras med 

jämförelseord som till exempel alla, ingenting och full. Lägesord som i, på, under och över samt tidssord 

som idag, nu och strax. Med hjälp av ett observationschema, även kallat registreringsschema kan man 

registrera hur ofta en väl definierad händelse uppkommer, man väljer på förhand vilka beteenden 

eller händelser som man finner intressanta och antecknar frekvensen av när de faktiskt inträffar under 

observationerna (Stukát, 2011). Med ett observationschema ligger det närmast till hand att kalla 

undersökningen för kvantitativ (Eliasson, 2018). Anledningen till att denna studie kan anses vara 

kvantitativ är för att man räknar på antalet gånger som matematiska ord förekommer under 

pedagogernas samtal med barnen under lunchen.     

 

När jag bearbetade min insamlade data använde jag mig inte av något speciellt analysverktyg utan 

istället har jag använt mig av miniräknare och fört in resultatet i de diagram jag använt mig av. Detta 

har krävt att jag själv fått dubbelkolla resultaten mot mitt datamaterial ett flertal gånger och jag har 

även låtit en bekant se över det för att se att vi båda fick till samma resultat. I resultatet har jag i första 

hand använt mig av stapeldiagram för att synliggöra användandet av matematiska ord och skillnader 

mellan yrkesgrupperna. Jag har valt att dels göra diagram över antalet ord varje enskild pedagog 

observerades säga inom de 4 kategorierna jag valde att observera: jämförelseord, ord som ofta kombineras 

med jämförelseord, lägesord och tidsord. Dessa diagram är med för att kunna synliggöra skillnader hos de 

enskilda pedagogerna då de kan variera kraftigt och därmed påverka hur många matematiska ord de 

med akademisk utbildningen ser ut att använda jämfört med de utan akademisk utbildning. Jag har 

även använt mig av ett stapeldiagram för att visa vilka matematiska ord som observerades och hur 

många gånger för respektive yrkesgrupp, det vill säga pedagogerna med- och utan akademisk 

utbildning. Inom kategorin Jämförelseord har jag staplat upp de underkategorier som någon eller några 

använde utav och sedan beskriver jag vilka ord som observerades. I de övriga kategorierna så har jag 

valt att bara föra diagram över de ord som användes av en eller flera då det var många ord som inte 

observerades alls.              

Forskningsetiska överväganden 

Jag har i mina forskningsetiska överväganden utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

kring individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Stukát har konkretiserat detta i fyra allmänna 

huvudkrav som han menar att all forskning måste följa. Dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Stukát, 2011). Jag har försökt tillgodose dessa genom att i 

förväg skicka ut ett missiv till de förskolechefer (Bilaga 1) där som har hand om förskolor där jag 

kunde tänka mig genomföra observationer. Dessa missiv har innehållit kortfattad information om vad 

studiens syfte är, vilka det berör, tillvägagångssätt, att deltagande i studien är helt frivillig med 

möjlighet att avbryta när som helst, att varken deras namn eller namn på förskola kommer 

förekomma någonstans i studien samt att all insamlad data bara kommer användas för denna studies 

ändamål. De förskolor som sedan tackade ja till att delta fick även ett utlämnat missiv (Bilaga 4) på 

förskolan så att alla pedagoger som valde att delta kunde ta del av samma information, detta missiv 

har justerats lite från hur missivet till förskolechefen såg ut så den var mer inriktad till pedagogerna. 

Då min studie bara fokuserar på personalens kommunikation med barnen så valde jag att inte skicka 

ut något missiv till föräldrarna då jag varken använde mig av ljud- eller videoupptagning där barnen 

var med, istället så lämnade jag ett brev (Bilaga 5) på förskolan där jag kortfattat presenterade mig och 

att jag skulle närvara under x antal luncher för att observera personalens kommunikation med barnen. 
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Det lämnades även ut kontaktinformation om någon förälder hade några frågor och att de gärna fick 

vända sig direkt till mig så fall eller någon av pedagogerna som kunde framföra eventuella frågor.    

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Denna del handlar om undersökningens kvalitet, det vill säga hur tillförlitlig den kan anses vara. När 

man talar om tillförlitlighet så är det i huvudsak tre begrepp som forskaren till en undersökning bör 

vara medveten om, dessa är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Stukát (2011) menar att alla 

uppsatser har någon brist men att det är bättre att forskaren själv kan påvisa dessa i sin undersökning 

än att andra som läser undersökningen avslöjar dem. 

Reliabilitet 

Med reliabilitet menas hur bra ens val av mätinstrument kan anses vara för att försöka undvika att 

slumpen ska påverka resultatet av undersökningen. Förenklat sett är det frågan om hur pålitlig ens 

studie är och om den skulle gå och upprepa och då få liknande resultat (Stukát, 2011; Eliasson 2018). 

De val jag har gjort för att undersökningen ska hålla en högre reliabilitet är att dels valet att använda 

mig av ett observationschema men även bara använda mig av observationer under lunchen då det 

inte brukar vara stora skillnader på vilken tid denna sker, hur lång tid den brukar ta eller hur den 

brukar genomföras på olika förskolor. Samtidigt är jag medveten att jag i mitt val i att bara samla in 

data genom skriftliga noteringar kan ha missat vissa matematiska ord som jag skulle kunna ha fångat 

upp om jag även hade använt mig av någon form av ljud-eller videoupptagning. Eliasson (2018) 

menar att det i en kvantitativ studie gäller att man så långt som möjligt försöker genomföra 

mätningarna på exakt samma sätt varje gång. I denna studie var det en av pedagogerna som 

observerades som satt tillsammans med en annan pedagog under lunchen medan alla andra 

observerade satt ensamma med barnen. Detta har resulterat i att just hens matematiska 

kommunikation med barnen knappt existerade under lunchen och resultatet mest troligt varit 

annorlunda om även denna pedagog suttit själv och därmed påverkas delvis uppsatsens reliabilitet. 

Det var även så att den pedagog som observerades var vikare medan den andre pedagogen vid bordet 

var utbildad ordinarie personal där man i efterhand inser att det var ett maktförhållande som inte 

skapade samma förutsättningar för den observerade att kommunicera med barnen som för övriga.           

Validitet 

Validitet, det vill säga giltighet syftar på om ens val av datainsamling mäter det som man har avsett 

att mäta (Stukát, 2011; Eliasson, 2018). Stukát (2011) har i ett exempel listat några punkter som kan 

minska ens undersöknings validitet, dessa är att; mätningen inte täcker upp allt som man avsett, 

mätningen täcker mer än det man avsett och mätningen täcker upp vissa delar av det man avsett men 

samtidigt andra saker också. För att vara säker på att mäta det jag avsett så valde jag i förväg ut vilka 

matematiska ord som skulle lyssnas efter. Dessa ord är uppställda i ett observationschema där man 

kan göra en notering varje gång något av de listade orden sägs till barnen av en pedagog. Som 

observationschema valde jag att använda mig av Gudrun Malmers matematik-ordlista (Bilaga 2 till 3), 

men valde att inte göra någon notering om något ord från det hon kallar för kategori A 

(Benämningar). Den kategorin valdes bort då det dels skulle behövts anteckna vilket ord de faktiskt sa 

istället för med övriga ordlistan där man bara kunde dra ett streck framför det ord som pedagogen 

uttryckte till barnen sen kände jag ett behov av att begränsa antalet ord att lyssna efter då jag inte ville 

riskera att det skulle bli för mycket med risk att missa något.                   
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Generaliserbarhet 

För vem gäller det resultat man får fram i sin studie? Gäller resultatet bara den undersökta gruppen 

eller kan man generalisera det till en större grupp? Desto högre generaliserbarhet ens resultat har 

desto högre värde anses undersökningen ha (Stukát, 2011). Det går inte att generalisera resultatet i 

denna studie så att det kan ses gälla en större grupp, för att göra det hade det krävts många fler 

observationer, från början definierat vilka yrkesgrupper som skulle observeras och att alla 

observationer skedde på samma sätt. Som nämndes i urvalet så anses inte bekvämlighetsurval vara 

särskilt generaliserbart vilket drar ner på den här studiens värde. 

Metoddiskussion 

Valet av observationer kom sig av att jag ville ta reda på hur de matematiska samtalen under lunchen 

faktiskt ser ut och med intervjuer eller enkätstudier så skulle risken varit större att pedagogerna 

svarar det de tror jag är ute efter. Genom att göra observationer så behövde jag inte heller gå in i detalj 

på vad som skulle studeras vilket pedagogerna hade fått reda på vid andra metoder. I och med det 

blir studien mer tillförlitlig eftersom resultatet inte påverkas av vad pedagogerna anser är det ”rätta” 

svaret och istället får man genom observationer se deras verklighet. Under mina observationer så 

valde jag att använda mig av ett observationschema för att inte lägga in egna åsikter i vad 

pedagogerna sa. I efterhand inser jag att det skulle ha varit en extra säkerhet att även använda sig av 

någon ljud-eller videoupptagning för genom att bara använda mig av observationsschemat så har det 

inte funnits någon möjlighet att dubbelkolla om man missuppfattat eller missat något som hände. Nu 

hade jag tur genom att pedagogerna generellt inte förde så många samtal under luncherna och att 

miljön inte var så högljudd, hade detta varit fallet så tror jag att det skulle ha varit en stor sannolikhet 

att jag skulle ha missat att notera något av orden de använde. Med tanke på att studien har en 

kvantitativ ansats så borde studien även ha skett under mer kontrollerade former, dels där jag i förväg 

bestämt antal observationer, tydligare avgränsning när det kom till vilka som skulle observeras och att 

alla observationer skulle ha gått till på liknande sätt. Anledningen till att jag inte i förväg valde hur 

många eller avgränsade vilka som skulle observeras var att jag ville vara säker på att kunna 

genomföra mina observationer under utsatt tid. I efterhand kan man fråga sig om man i 

resultatanalysen skulle ha räknat med P.7. Vad hen sa under luncherna går inte att jämföra med 

övriga pedagoger då det var under helt andra förutsättningar. Istället så kunde jag ha valt att ta bort 

P.7 i resultatet och visa på skillnaderna genom till exempel medelvärde. Jag valde dock att ta med hen 

i resultatet och istället belysa problemet både här i metodavsnittet i resultatet samt att jag även 

redovisar vad resultatet skulle bli om man inte räknade med varken P.7 eller P.8. Den uteslutningen 

gjorde jag för att jag utan dem ändå skulle ha 3 pedagoger med- och utan akademisk utbildning.   
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Resultat 
I denna del kommer resultatet av studiens datamaterial behandlas. Först kommer en sammanställning 

av den totala användningen av begreppen presenteras och sedan går det in på de enskilda 

kategorierna; jämförelseord, ord som ofta används i kombination med jämförelseord, lägesord och tidsord. 

Slutligen kommer en sammanfattning med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar.    

Sammanställning av totala användningen av begreppen 

När man slår ihop antalet matematiska ord pedagogerna använde sig av inom observerings- 

kategorierna jämförelseord, ord som ofta används i kombination med jämförelseord, lägesord och tidsord kan 

man se en stor variation. P1 använde sig av flest matematiska ord som observerades 141 gånger, det är 

138 gånger fler än P.7 som observerades använda färst med matematiska ord. Anledningen till den 

stora variationen kan dock ha sin förklaring i att P.7 satt med en annan pedagog när hen observerades 

och de andra pedagogerna som observerades satt som ensam pedagog med barnen. P.7 är även 

vikarie som inte jobbar på förskolan dagligen och den andra pedagogen är ordinarie personal med en 

akademisk utbildning. 
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Figur 1. Sammanlagda antalet matematiska ord respektive pedagog använde sig av  

 

Om man bortser från P.7 så observerades P.1 använda matematiska ord 105 gånger fler än P.6 som 

använde sig av nästfärst ord och 50 gånger fler än P.8 som använde sig av nästflest ord. Den pedagog 

utan akademisk utbildning som använde sig av flest matematiska ord var P.5. Hen har varit vikarie i 

förskolan i snart ett år och har under höstterminen 2018 börjat studera till förskollärare. P.1 som är den 

pedagog som använde sig av flest matematiska ord av pedagogerna med akademisk utbildning är 

utbildad grundskollärare som jobbat inom förskolan i ungefär 6 år.          
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389; 71%

161; 29%
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Ej akademisk utb.

  
Figur 2. Sammanlagda antalet matematiska ord sagda av pedagoger med- utan akademisk 

utbildning 

 

Sammanlagt använde pedagogerna med akademisk utbildning sig av matematiska ord 389 stycken 

gånger vilket är 228 gånger fler än de pedagogerna utan akademisk utbildning observerades använda 

vilket var 161 gånger, procentuellt blir det är det en skillnad på 71% mot 29 %.   
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Ej akademisk utb.

 
Figur 3. Sammanlagda antalet matematiska ord sagda av pedagoger med- utan akademisk 

utbildning där inte P.7 och P.8 är inräknade 

 

Eftersom P.7 observerades under ett förhållande som inte stämmer överens med hur övriga 

pedagogers observerades så känns resultatet av sammanlagda mängden matematiska ord hos de utan 

akademisk utbildning missvisande. Klyftan skulle nog inte vara lika stor mellan yrkesgrupperna om 

P.7 observerats när hen var ensam pedagog vid bordet. Jag har därför valt att göra ytterligare ett 

diagram (Figur 3) på den totala mängden matematiska ord som respektive yrkesgrupp använde men 

här har jag valt att inte räkna in resultatet för P.7 och P.8. Anledningen till att P.8 också väljs bort är för 

att jag vill ha en jämn fördelning mellan pedagogerna med- och utan akademisk utbildning samtidigt 

som jag inte ville påverka validiteten genom att skapa frågeställningar om varför man valde bort 

resultatet hos en viss pedagog, valet blev då att räkna bort P.8 för det var den sista pedagogen med 

akademisk utbildning som observerades. Utan P.7 och P.8 blev det ändå är 3 pedagoger med- och 

utan akademisk utbildning. Sammanlagt använde sig P.1, P.3 och P.4 av matematiska ord 298 gånger 

och P.2, P.5 och P.6 använde sig av dem 158 gånger. Det är en skillnad på 140 ord och gör att den 

procentuella skillnaden hamnar på 65% mot 35%.            

 



 

 

20 

 

Jämförelseord 

Jämförelseord förklarar: Hur något är, och till dem räknas till exempel; liten, mycket, lättare, tjock och 

ung. I observationsschemat (Bilaga 2.) är Jämförelseord indelat i 10 stycken kategorier; storlek, antal, 

kvantitet, massa, längd, höjd, bredd, tjocklek, ålder och pris. Sammanlagt förekom jämförelseord 204 

stycken gånger under mina observationer. Den som använde sig av flest lägesord var P.1 som 

använde sig av jämförelseord 57 stycken gånger. Den med färst sagda lägesord var P.2, hen använde 

sig endast av lägesord 2 stycken gånger.          
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Figur 4. Antalet sammanlagda jämförelseord sagda av respektive pedagog 

 

I Figur 1 kan man se att P.1 och P.8 använder sig av fler jämförelseord i jämförelse med alla andra 

pedagoger. P.1 sticker särskilt ut med 21 stycken fler jämförelseord än den som använde sig av 

nästflest. P.2-P.6 är det inte några stora skillnader på i antalet sagda jämförelseord utan det varierar 

mellan 17–28 stycken gånger.  

 

När det kommer till antalet kategorier av jämförelseord pedagogerna använde sig av så kan man se i 

Figur 2 att man använde sig mest av kvantitetsord där de med akademisk utbildning använde sig av 

dem 94 gånger och de utan akademisk utbildning 55 gånger. Detta var även den enda kategori inom 

jämförelseord som alla pedagoger använde sig av även fast mängden varierade. De ord jag 

observerade efter inom kvantitet var: mycket, litet, mer (mera), mindre, mest och minst. Av dessa var det 

ordet mer (mera) som förekom flest gånger där det användes av de med akademisk utbildning 39 

gånger och 27 gånger av pedagogerna utan akademisk utbildning. Både orden mycket och litet 

förekom hos alla pedagoger medan ordet mest bara användes av de med akademisk utbildning. Ordet 

mindre observerades användas en gång av pedagog med akademisk utbildning och en gång med 

pedagog utan akademisk utbildning. Det var däremot ingen av pedagogerna som använde sig av 

ordet minst under mina observationer. Storleksord som: stor, större, störst, liten, mindre och minst 

förekom 32 gånger hos de pedagoger med akademisk utbildning och då var det 3 av 4 pedagoger som 

använde sig av dem. Hos de pedagoger utan akademisk utbildning observerades storleksord endast 2 

gånger och då var det från en och samma pedagog. Av storleksord så var de enda ord som användes 
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stor och liten av pedagogerna med akademisk utbildning och en pedagog utan akademisk utbildning 

använde sig av orden stor och större.          
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Figur 5. Antalet sagda jämförelseord av pedagoger med- utan akademisk utbildning 

 

Inom kategorin massa där orden tung, tyngre, tyngst, lätt, lättare och lättast skulle observeras så var det 

bara ordet lätt som användes en gång av en pedagog utan akademisk utbildning och två pedagoger 

med akademisk utbildning använde sig av orden tung, lätt och lättare. Liknande förhållanden kan man 

se i kategorin längd som består av lång, längre, längst, kort, kortare och kortast. Även i denna kategori så 

observerades användande av denna kategori bara en gång hos pedagogerna utan akademisk 

utbildning då P.2 använde ordet längre. Bland pedagogerna med akademisk utbildning så förekom 

längdord 5 stycken gånger och då var det orden lång och längre som användes. Ord från kategorierna 

antal (många, fler, flest, få, färre och färst), höjd (hög, högre, högst, låg, lägre och lägst) samt ålder (gammal, 

äldre, äldst, ung, yngre och yngst) observerades enbart hos de pedagoger med akademisk utbildning där 

många observerades 1 gång, fler 2 gånger, hög 1 gång och äldre 5 gånger. Det fanns tre kategorier i 

observationsschemat för jämförelseord som inte förekom alls under mina observationer och det var 

ord inom bredd, tjocklek och pris.  

Ord som ofta används i kombination med jämförelseord 

Denna kategori var den som förekom minst under mina observationer och sammanlagt noterade jag 

bara 47 gånger då något ord inom denna kategori användes. Under två observationer så observerade 

jag inte några av orden tillhörande denna kategori (se bilaga 3) och som mest förekom det 18 gånger 

under en observation. Man kunde se stora skillnader både mellan pedagogerna med akademisk 

utbildning och de utan men även mellan varje enskild pedagog av de med akademisk utbildning. De 

pedagoger med akademisk utbildning observerades använda mellan 5–18 ord inom denna kategori 

och hos de utan akademisk utbildning så var variationen mellan 0–4 antal ord.   
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Figur 6. Antalet sammanlagda ord som brukar kombineras med jämförelseord sagda av respektive 

pedagog 

 

Inom den här kategorin så var det i observationsschemat (Bilaga 3.) listat 22 stycken ord. Av dessa ord 

så var det 9 stycken som jag observerade användas och det var alla, ingen, ingenting, någonting, hälften, 

halv, dubbelt, full och tom. Även om det generellt inte observerades så många ord alls inom denna 

kategori oavsett pedagogens utbildning så är det ändå en stor kontrast mellan de med högre 

utbildning som sammanlagt använde dessa ord 41 gånger jämfört med de med lägre eller ingen 

pedagogisk utbildningen som sammanlagt använde sig av orden 6 stycken gånger.   
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Figur 7. Antalet ord som brukar kombineras med jämförelseord sagda av pedagoger med- utan 

akademisk utbildning 

 

Tydligaste skillnaden mellan pedagogernas utbildning kan man se i användandet av orden alla och 

halv som alla pedagoger med akademisk utbildningen observerades använda minst en gång medan 

det hos pedagogerna utan akademisk utbildning bara observerades en och det var när P6 

observerades använda ordet alla.  
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Lägesord 

Lägesord beskriver Var något är/ska placeras eller i vilken ordning. Till lägesord hör exempelvis 

orden; på, före, underst, bredvid och nedanför. Sammanlagt så använde sig pedagogerna av lägesord 199 

stycken gånger under mina observationer men till skillnad från de tidigare kategorierna där 

pedagogerna med akademisk utbildning har varit de som använt sig av flest ord så kan man i denna 

kategori se ett mycket mer blandat resultat. P.1 har även här använt sig av flest ord med sina 52 

observerade men med P.5 observerades 41 stycken lägesord vilket gör att hen använde sig av fler 

lägesord än tre av pedagogerna med akademisk utbildning, och P.2 använde sig av fler ord än två av 

dem med akademisk utbildning.    
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Figur 8. Antalet sammanlagda lägesord sagda av respektive pedagog 

 

Utav 37 stycken lägesord listade i observationsschemat (Bilaga 3.) så var det bara 15 stycken av dessa 

ord jag observerade att pedagogerna använde sig utav. Majoriteten av lägesorden som observerades 

var orden i och på där i användes av alla pedagoger och på observerades hos alla utom P.7. I denna 

kategori var det inga ord som jag kunde se att majoriteten av de pedagoger med akademisk 

utbildning använde sig av som inte pedagogerna utan akademisk utbildning använde. Utan 

huvudsakligen använde sig alla pedagoger av samma sorts lägesord men det förekom att någon 

enskild pedagog både med och utan akademisk utbildning använde sig av ord som ingen annan 

använde sig av.     
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Figur 9. Antalet lägesord sagda jämförelseord av pedagoger med- utan akademisk utbildning  

Tidsord 

Tidsord beskriver när något sker eller har skett. Det kan vara ord som; nu, idag, ofta, längesedan och 

snart etc. Pedagogerna använde sig sammanlagt av tidsord 100 stycken gånger men av de 25 stycken 

tidsord som var listade i observationsschemat (Bilaga 3.) var det bara 9 stycken som användes av 

pedagogerna under mina observationer.      
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 Figur 10. Antalet sammanlagda tidsord sagda av respektive pedagog 

 

Alla pedagoger utom P.7 använde sig av ordet nu vilket användes sammanlagt 32 gånger. Med tanke 

på alla andra använt sig av i alla fall något enstaka tidsord så är det rimligt att anta att även P.7 skulle 

ha använt sig av något tidsord om hen hade suttit som ensam pedagog vid bordet. Samtidigt kan man 

här se en markant skillnad i användandet av tidsord hos respektive pedagog och deras yrkesgrupp. 

Pedagogerna med akademisk utbildning observerades använda tidsord mellan 17–22 stycken gånger 

medan de med utan akademisk utbildning som mest använde sig av 9 stycken tidsord. Alla 

pedagoger med akademisk utbildning använde sig av orden snart och idag medan det bara var P.2 

som använde sig av snart och P.5 av idag av pedagogerna utan akademisk utbildning. Samtliga 
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pedagoger med akademisk utbildning förutom P.8 observerades även använde sig av tidsordet igår 

minst en gång men observerades inte alls med de pedagogerna med utan akademisk utbildning.                
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Figur 11. Antalet tidsord sagda av pedagoger med- utan akademisk utbildning 

Sammanfattning av resultat  

Inom alla observerade kategorier så använde sig pedagogerna med akademisk utbildning sammanlagt 

av fler matematiska ord än pedagogerna utan akademisk utbildning oavsett om man väljer att räkna 

med P.7 och P.8. Väljer man att bortse från dem så blir det fortfarande resultatet att de med akademisk 

utbildning har använt sig av flest matematiska ord men skillnaden blir inte lika markant. Överlag 

använde sig pedagogerna med- och utan akademisk utbildning av samma sorts matematiska ord. De 

ord som användes flest gånger var mer(mera), på, i och nu som användes mellan 44–69 gånger 

sammanlagt. Det fanns inom båda yrkesgrupperna matematiska ord som bara någon enstaka pedagog 

använde sig, men det fanns även matematiska ord som alla/flertalet av pedagogerna med akademisk 

utbildning använde sig av som max en av pedagogerna utan akademisk utbildning observerades 

använda. Dessa ord var; stor, liten, mest, igår, idag, snart, strax, alla och halv.            
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Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka matematiska ord pedagoger i förskolan verbalt 

kommunicerar till barnen under lunchen samt i vilken omfattning. De frågeställningar studien 

försöker svara på är om det finns något samband mellan antalet matematiska ord pedagogerna 

använder och deras formella utbildning, samt om det finns någon skillnad i vilka ord de använder sig 

av. En utgångspunkt för studien har varit språkets betydelse för att tillägna sig matematisk kunskap 

och vilken betydelse pedagogernas språkbruk har för barnens lärande.      

 

Tidigare nederländsk forskning där man studerat pedagogers matematiska kommunikation med 

barnen i förskolan har visat att det finns ett samband mellan mängden matematiska samtal pedagogen 

har med barnen och deras matematiska utveckling (Klibanoff et al, 2006; Boonen et. al., 2011). Man har 

även i en svensk studie från Palmér et. al. (2016) observerat pedagogernas matematiska 

kommunikation med barnen under blöjbyten. Resultat från den studien visade att man kan använda 

sig av blöjbyten för att samtala kring ett matematisk innehåll med barnen men det var stora 

variationer av sådan kommunikation från pedagogerna. Att det redan gjorts forskning på vilka 

matematiska begrepp pedagogerna kommunicerar till barnen i andra vardagliga situationer tycker jag 

visar på att det är ett forskningsområde som är av intresse.  

 

Palmér et al. (2016) studie fokuserade på vilket matematiskt innehåll som pedagogerna 

kommunicerade under blöjbyten men de kunde i sin webenkät se att majoriteten av de deltagande 

pedagogerna ansåg att lunchen var en vardaglig situation i förskolan där de brukar lyfta fram 

matematiken. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999), Dahl och Rundgren (2004) och Björklund 

(2012) är även de av uppfattningen att lunchen är en meningsfull situation för barnen där man kan 

synliggöra matematik och ger exempel på vilken sorts matematik som kan synliggöras under lunchen 

eller fruktstunden. Det finns alltså tidigare forskning som dels visar på att pedagogerna själva anser 

att de kommunicerar ett matematiskt innehåll under lunchen och även forskare och författare som ger 

exempel på vilken sorts matematik som kan synliggöras under lunchen. Utifrån detta så anser jag att 

det är intressant att undersöka mängden matematiska begrepp eller ord som faktiskt kommuniceras 

under lunchen och vilka det är, något denna studie försökt svara på. 

 

De kategorier som användes av flest pedagoger i Palmer et. al. (2016) studie var volym, lägesord och tid. 

Även fast deras resultat är baserat på observationer under blöjbyten tycker jag ändå att det delvis 

stämmer in med resultatet av denna studie. Resultatet av den studie jag har genomfört visar att ord 

inom begreppet kvantitet som mycket (Palmer et. al kategoriserar dock in mycket inom volym), 

lägesord som på och i, och tidsord som nu och idag var de som användes flest antal gånger. Kan det 

liknande resultatet ha att göra med vilken roll pedagogen har i just dessa situationer där jag själv 

anser att blöjbyten och lunchen är situationer som är väldigt styrda av pedagogen, eller kan man 

tänka sig samma resultat oavsett vilken situation som observeras, som till exempel lekstunden? 

Björklund (2012) menar att de mängdbegrepp som barn i förskolan mest kommer i kontakt med är 

mycket, lite, många, mera, några, alla och ingenting. Under lunchen kan pedagogen redan med de yngsta 

barnen använda sig av begrepp som litet och en gång till och med deras stigande ålder utveckla med 

frågor om hur många eller mycket barnen vill ha (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Just ord 

inom kvantitet som innefattar: mycket, litet, mer (mera), mindre, mest och minst är i kategorin 
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jämförelseord i Malmers matematiska ordlista. Dessa begrepp var de som pedagogerna i denna studie 

observerades använda flest antal gånger. Kvantitetsord användes av alla pedagoger även om 

mängden varierade. Pedagogerna med akademisk utbildning observerades använda sig av 

kvantitetsord 94 gånger och pedagogerna utan akademisk utbildning 55 gånger. Alla pedagoger 

använde sig av kvantitetsorden mycket och litet men bara pedagogerna med akademisk utbildning 

använde sig av ordet mest. Det ord som användes flest gånger inom kvantitet var mer (mera) vilket 

Björklund (2012) menar är vanligt förekommande i förskolan. Enligt mig stämmer detta resultat väl in 

med Doverborg och Pramling Samuelssons (1999) tankar om att pedagogens samtal med barnen om 

portionens storlek kan ge barnen tillfällen att utveckla matematiska begrepp. Det är dock viktigt att ha 

i åtanke att denna studie inte ger någon klarhet i om pedagogerna själva är medvetna om det 

matematiska innehåll de kommunicerar, något som både Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 

samt Malmer (2002) lyfter fram som viktigt. Här tänker jag att en av de saker man behöver vara 

medveten om är att man som pedagog inte bara använder sig av matematiska begrepp och ord för att 

man vet om att det är bra för barnen att höra dem, utan att man även ser till att göra det i realistiska 

situationer, något som Dahl och Rundgren (2004) lyfter fram. Under lunchen känns det naturligt att 

använda sig av ord som till exempel mycket och lite när man ska portionera ut maten men det var ett 

flertal begrepp och ord i observationschemat som inte observerades alls. Kan det vara så att dessa ord 

är svåra att föra in i ett meningsfullt sammanhang under lunchen och att det finns andra situationer 

då de är mer lämpade eller är det så att dessa ord inte används så ofta alls i förskolan? Anledningen 

att det är viktigt att barnen får höra olika ord är från ett sociokulturellt perspektiv är för att det är 

första steget i approprieringsprocessen där det slutgiltiga målet är att barnet själv har skapat sig en 

förståelse för ordet och kan använda det själv i olika sammanhang (Säljö, 2015). Utifrån denna studie 

så får man inte veta om de ord som inte observerades under lunchen är mer förkommande under 

andra situationer men resultatet visar att det förekom ord som pedagogerna inte använde sig av alls 

under observationerna, samt att det var vissa ord som bara pedagogerna med akademisk utbildning 

använde sig av. Detta blir enligt mig av vikt om man utgår från ett sociokulturellt perspektiv då det 

öppnar upp frågor som om det finns någon skillnad i mängden och vilka sorters matematiska begrepp 

och ord pedagoger använder sig av och hur detta i så fall påverkar barnens appropriering?                    

 

Både Klibanoff et. al (2006) och Palmer et. al. (2016) kunde i sina studier se att det fanns en stor 

variation i den matematiska kommunikationen pedagogerna hade med barnen, då det bland vissa 

pedagoger förekom ofta och hos andra knappt någon alls. Klibanoff et al. (2006) studie visade bland 

annat en stor variation i mängden matematiska samtal pedagogerna i deras studie använde sig av där 

de under 1 timmes kodning kunde se en variation på 1–104 matematiska begrepp. Även resultatet av 

denna studie visar på en stor skillnad i mängden matematiska ord som pedagogerna använde sig av 

där det var en variation på 36–141 antal observerade ord och då räknar jag inte med P.7. I både 

Klibanoff et al. (2006) och Palmér et. al. (2016) studier kunde de se att det fanns ett samband mellan 

vilken pedagog som kommunicerade med barnen och mängden matematiska samtal även fast det inte 

hade varit deras syfte. I och med deras studier anser jag att det finns ett belägg för att studera vilka 

skillnader hos pedagoger som kan påverka deras matematiska kommunikation. Jag valde att i min 

studie fokusera på skillnaden i pedagogernas formella utbildning. Där gjordes en avgränsning mellan 

de pedagoger som hade en akademisk utbildning som förskollärare eller jämställt med det och 

pedagoger utan akademisk utbildning. Resultatet visar en skillnad i mängden matematiska ord 

enskild pedagog har använt sig utav samt skillnader i mängden matematiska ord och deras formella 

utbildning. De med akademisk utbildning använde sig av 65% (här jag inte räknat med varken P.7 
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eller P.8) fler matematiska ord än pedagogerna utan akademisk utbildning. Det fanns även 

matematiska ord som stor, liten, mest, igår, idag, snart, strax, alla och halv som nästan alla pedagoger 

med akademisk utbildning observerades använda men bara enstaka eller ingen av pedagogerna utan 

akademisk utbildning. Även om det inte går att generalisera resultatet för att gälla en större grupp än 

de jag har observerat skapar det ändå frågor om vilka implikationer studien skulle ha om det ser ut så 

här överallt samt frågor om varför är det så pass stora skillnader mellan pedagogerna med- och utan 

akademisk utbildning. Något som är viktigt att påpeka är dock att det inte går att dra slutsatsen att 

det är på grund av utbildningen i sig som de med akademisk utbildning använder sig av fler 

matematiska ord än de utan. Det kan finnas många andra faktorer som spelar in som deras erfarenhet, 

eller intresse också eller kan det vara så att de redan innan sin utbildningen använde sig av ett mer 

matematiskt språk? Utifrån det skulle jag inte dra slutsatsen att det är på grund av utbildningen som 

pedagogerna med akademisk utbildningen använder sig av flest ord. Istället drar jag slutsatsen att av 

de observerade pedagogerna i denna studie så var det dem med akademisk utbildning som använde 

sig av flest ord även om jag inte kan svara på vilka faktorer som har varit de avgörande. 

 

Det matematiska språket är intellektuellt redskap som det redan i förskolan är viktigt att barnen får 

lära sig grunderna av (Bäckman, 2015) och det är till stor fördel om pedagoger använder sig av ett rikt 

matematikspråk samt medvetet benämner matematiska begrepp i sin kommunikation med barnen 

(Malmer, 2002; Klibanoff et al., 2006; Bäckman, 2015). Resultatet av den här studien har visat att 

pedagogerna med akademisk utbildning som jag observerat har använt sig av fler matematiska ord än 

pedagogerna utan, vad beror det på? På grund av studiens omfattning går det bara att spekulera. 

Pedagoger behöver enligt Klibanoff et al. (2006) bli informerade om vilken betydelse deras 

kommunikation har på barnens matematiskt lärande. En medveten pedagog är en förutsättningen för 

att kunna stödja och stimulera barnens utveckling av konceptuell förståelse och genom att synliggöra 

olika aspekter av matematiska fenomen ges barnen större möjligheter att utveckla en djupare och mer 

nyanserad förståelse för dem (Björklund, 2012; Björklund & Barendregt, 2016). Pedagogerna med 

akademisk utbildning i denna studie har alla varit verksamma inom förskolan i minst 6 år, detta bör 

innebära att de är insatta i förskolans läroplan. I läroplanen kan man läsa att förskolläraren har ett 

ansvar för att arbetet i barngruppen genomförs på ett sådant sätt där barnen ”stimuleras och utmanas 

i sin matematiska utveckling” (Skolverket, 2016, s.11). Kan pedagogernas insikt i läroplanen vara det 

som skiljer yrkesgrupperna åt? 3 av 4 pedagoger utan akademisk utbildning hade bara arbetat inom 

förskolan i mindre än ett år, är det sannolikt att de besitter samma insikter kring läroplanen, speciellt 

om man inte är ordinarie personal? Pedagogerna med akademisk utbildning får även komma i 

kontakt med teorier som det sociokulturella perspektivet på lärande och läsa matematik där man dels 

får kunskap i hur barns matematiska lärande utvecklas. I och med det så är kanske pedagogen med 

akademisk utbildning mer medveten hur mycket matematik det finns i vår vardag och hur man kan 

hjälpa barnen tillägna sig nya begrepp.  

 

Jag anser själv att jag blivit mer medveten om dels hur mycket matematik som sker i vår vardag men 

även hur man ska arbeta med detta med barnen genom min utbildning. Jag har dock upplevt det som 

att det råder brist på förskollärare här i Sverige, något som jag fick bekräftat via den prognos 

skolverket (2017) kom ut med. Från ett samhällsperspektiv tycker jag att det är intressant att se om det 

är några skillnader mellan hur pedagogerna kommunicerar matematik utifrån deras utbildning, 

speciellt när resultatet av denna studie antyder att de observerade pedagogerna utan akademisk 

utbildning använder sig av betydligt färre matematiska ord än de pedagoger med akademisk 
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utbildning. Hur skulle det matematiska lärandet hos barn i förskolor där majoriteten av pedagogerna 

saknar akademisk utbildning påverkas om detta resultat var generaliserbart? Detta går givetvis att 

spekulera i oavsett men jag väljer att hålla det öppet för tolkning.   

 

Slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka matematiska ord pedagoger i förskolan verbalt 

kommunicerar till barnen under lunchen samt i vilken omfattning de förekommer. Som frågeställning 

har jag haft om det finns någon skillnad i vilka matematiska ord pedagogerna använder sig av utifrån 

deras formella utbildning. 

 

Resultatet visar att det finns en stor skillnad i mängden matematiska ord pedagogerna med 

akademiskt utbildning observerades använda jämfört med pedagogerna utan. Resultatet visar även 

att det förekom vissa ord som majoriteten av pedagogerna med akademisk utbildning använde men 

som bara någon enstaka eller ingen av pedagogerna utan gjorde, här var det dock inte lika markant 

skillnad då båda yrkesgrupperna större utsträckning använde sig av samma sorts ord.     

Framtida studier 

Som framtida studier skulle det vara intressant att utveckla den här studien till en större kvantitativ 

undersökning, där man har ett större datamaterial. Det skulle även vara intressant om alla pedagoger 

har samma yrkeserfarenhet, ålder och kön etc. för att kunna få ett generaliserbart resultat om det finns 

en skillnad i den matematiska kommunikationen beroende på om man har en akademisk utbildning 

eller inte.    



 

 

30 

Referensförteckning 
Björklund, C. (2009). En, två, många: om barns tidiga matematiska tänkande. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

Björklund, C. (2012). Bland bollar och klossar: matematik för de yngsta i förskolan. (2., [kompletterade] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Björklund, C., & Barendregt, W. (2016) Teachers’ Pedagogical Mathematical Awareness in Swedish 

Early Childhood Education, Scandinavian Journal of Educational Research, 60:3, 359–

377, DOI: 10.1080/00313831.2015.1066426 

Boonen, A. J. H., Kolkman, M. E., & Kroesbergen, E. H. (2011). The Relation between Teachers' Math 

Talk and the Acquisition of Number Sense within Kindergarten Classrooms. Journal of School 

Psychology, 49(3), 281–299. 

Bäckman, K. (2015). Matematiskt gestaltande i förskolan. Diss.: . Åbo. 

Dahl, K., Rundgren, H. (2004). På tal om matte i förskoleklassens vardag. Stockholm: Utbildningsradion 

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (1999). Förskolebarn i matematikens värld. Liber. 

Eliasson, A. (2018). Kvantitativ metod från början. (4., uppdaterade uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Klibanoff, R. S., Levine, S. C., Huttenlocher, J., Vasilyeva, M., & Hedges, L. V. (2006). Preschool 

children's mathematical knowledge: The effect of teacher "math talk." Developmental Psychology, 

42(1), 59–69. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.42.1.59 

Höines, Johansen, M. (2008). Matematik som språk. Malmö: Liber AB 

Kärre, A. (2013). Lekfull matematik i förskolan. Stockholm: Lärarförbundet 

Lalander P. (2015). Observationer och etnografi. I Ahrne, G. & Svensson, P (Red.), Handbok i kvalitativa 

metoder. (2., [utök. och aktualiserade] uppl.) Stockholm: Liber 

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla: nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Palmér, H., Henriksson, J., & Hussein, R. (2016). Integrating Mathematical Learning during 

Caregiving Routines: A Study of Toddlers in Swedish Preschools. Early Childhood Education 

Journal, 44(1), 79–87. 

Solem, I.H., & Reikerås, E.K.L. (2004). Det matematiska barnet. (1. Uppl.) Stockholm: Natur och kultur 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. ([Ny rev. Uppl.],]). Stockholm: Skolverket 

Skolverket. (2017). Redovisning av uppdrag att ta fram återkommande prognoser över behovet av förskollärare 

och olika lärarkategorier. Dnr: 2016:906. Stockholm: Skolverket 

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Säljö, R. (2015). Lärande: en introduktion till perspektiv och metaforer. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

Toll, S.W.M. & Van Luit, J.E.H. (2014). The developmental relationship between language and low 

early numeracy skills throughout kindergarten. Exceptional Children, 81(1), 10-17.  

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. (Reviderad utgåva). Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L.S. (2001). Tänkande och språk. Göteborg: Daidalos.  

 

https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1080/00313831.2015.1066426
http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.42.1.59


 

 

31 

Bilaga 1 

 

Missiv till förskolechefer 
Hej! 

Jag heter Angelica Eriksson och studerar till förskollärare på Mittuniversitet i Sundsvall. Som en del av 

min utbildning ska jag skriva ett examensarbete där jag ska genomföra en egen studie.  

Genom observationer vill jag se hur pedagogerna kommunicerar med barnen under lunchen och jag 

skulle gärna vilja komma till någon eller några av Era förskolor för att genomföra delar av dessa 

observationer.  

 

Jag kommer att försöka kontakta dig senast 2/11 för att få bekräftelse på eventuellt deltagande. Om 

ni godkänner deltagande så kommer det även lämnas ut information till er personal där de får ta 

ställning till deltagande. Om du har några funderingar eller frågor så är du välkommen att kontakta 

mig på antingen mail eller telefon.  

 

För att förtydliga så är deltagande i denna studie är helt frivillig och personalen har när som helst 

möjlighet att avbryta sin medverkan, inga personuppgifter som personalens namn eller förskolans 

kommer att kunna utläsas i detta arbete. All insamlad data från observationerna kommer även att 

hanteras konfidentiellt och endast till denna studies ändamål (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Tack på förhand  

Angelica Eriksson 

gelica.eriksson@hotmail.com  

072 204 38 48 

 
Handledare 
Malin Norberg 
malin.norberg@miun.se 
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Bilaga 2 

 

Gudrun Malmers Matematik- ordlista A 
 

A. BENÄMNINGAR för t.ex. färg, form, storlek, utseende 

 

B1. JÄMFÖRELSEORD HUR? 

 

1. STORLEK          stor  större                                    störst 

    liten  mindre                                  minst 

 

2. ANTAL              många  fler                        flest 

    få  färre                        färst 

 

3. KVANTITET     mycket  mer(mera)                        mest 

(volym)          litet  mindre                        minst 

 

4. MASSA          tung  tyngre                        tyngst 

(vikt)          lätt  lättare                        lättast 

 

5. LÄNGD             lång  längre                        längst 

          kort  kortare                        kortast 

 

6. HÖJD          hög  högre                        högst 

          låg  lägre                        lägst 

 

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 

 

 

 



 

 

33 

Bilaga 3 

Gudrun Malmers Matematik- ordlista B  
 

B2. ORD som ofta används i kombination med jämförelseord 

    

alla                     hälften              halv             hälften så mycket 

                                         dubbelt                                   dubbelt så mycket 

ingen                     ingenting              knappt                      nästan 

någon                     någonting              drygt    ungefär 

lite mer än                     lite mindre än                                   resten   ringa 

udda                     jämna              full                         tom 

 

C. LÄGESORD VAR? 

i                 framför   utanför 

på                     ovanpå              bakom   innanför 

över                     överst              bredvid   ovanför 

under                     underst              mellan   nedanför 

först                     i början              högst upp 

sist                     i slutet              längst ner 

före                     i mitten              nära 

efter                     mitt på              närmast 

upp                  uppåt                fram                                              framåt                        

till vänster  

ner   neråt                bak                                   bakåt                        till höger 

 

D. TIDSORD NÄR? 

nu                     idag              igår    snart 

då                     i morgon              i förrgår   nyss 

förr                     i övermorgon              i fjol    sedan 

alltid                     ständigt              om en stund   strax 

aldrig                     sällan              för en stund sedan 

ofta                     ibland              längesedan 

oftast                     emellanåt              varje (varannan) dag
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Bilaga 4 

Missiv till pedagoger 

 

Hej! 

Jag heter Angelica Eriksson och studerar till förskollärare på Mittuniversitet i 

Sundsvall. Som en del av min utbildning ska jag skriva ett examensarbete där jag ska 

genomföra en egen studie.  

Till min studie kommer jag genomföra observationer där jag vill jag se hur pedagoger 

i förskolan kommunicerar med barnen under lunchen och observationerna kommer 

bara fokusera på en pedagog åt gången. Datainsamlingen kommer att bestå av 

skriftliga anteckningar så ingen ljud- eller videoupptagning kommer finnas på varken 

er eller barnen.     

Jag vill även förtydliga att deltagande i denna studie är helt frivillig och ni har när 

som helst möjlighet att avbryta er medverkan, inga personuppgifter som namn på 

deltagande eller förskolans kommer att kunna utläsas i mitt arbete. All insamlad data 

från observationerna kommer även att hanteras konfidentiellt och endast till denna 

studies ändamål (Vetenskapsrådet, 2017). Resultatet av min studie kommer senare 

finnas tillgänglig dels via DiVA och jag har även möjlighet att lämna en utskriven 

version till er förskola om intresset finns.   

Om ni har några funderingar eller frågor så är det bara att kontakta mig på antingen 

mail eller telefon.  

 

Tack på förhand  

 

Angelica Eriksson 

gelica.eriksson@hotmail.com  

072 204 38 48 

 

Handledare 

Malin Norberg 

malin.norberg@miun.se 
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Bilaga 5 

Brev uppsatt på förskolan till föräldrarna 

 

 

 

Hej alla föräldrar på  förskola! 

Jag heter Angelica Eriksson och läser till förskollärare på Mittuniversitetet i Sundsvall. 

Som en del av min utbildning ska jag genomföra en studie och Er förskola har tackat 

ja till att delta i den.  

Jag kommer under några dagar observera pedagogernas språkliga kommunikation 

med ert/era barn under lunchen och kommer därmed finnas på plats på förskolan. 

Mina observationer berör bara pedagogernas kommunikation och ert/ era barn 

kommer inte på något sätt finnas med i min datainsamling som enbart består av 

skriftliga anteckningar. 

 Vid eventuella frågor så är ni välkomna att höra av er till mig direkt eller personalen 

på förskolan som kan föra era frågor vidare. 

 

Mvh//Angelica Eriksson 

Mobilnummer: 072-204 38 48   

gelica.eriksson@hotmail.com  

 


