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Förord  
Vi bestämde oss tidigt i utbildningen att skriva examensarbetet tillsammans. Ämnet var vi eniga om 

redan tidigt i utbildningen. Båda fastnade direkt för matematik efter den kursen. Vi har haft en bra 

relation hela utbildningen och därför kändes det givet att vi skulle skriva tillsammans. Genom 

arbetets gång så har vi suttit varje onsdag och skrivit i dokumentet tillsammans. Vi har även suttit 

hemma på varsitt håll och skrivit i dokumentet och kommenterat de dagarna vi inte har träffats. 

Daglig kontakt har skett via telefon eller sociala medier, där vi har kunnat bolla idéer och tankar oss 

emellan om det vi skriver om. Vårt samarbete kring examensarbetet har varit god, vi har haft olika 

åsikter om vissa saker men har kunnat enas om ett gemensamt beslut. Vi valde att inte dela upp 

arbetet i olika delar eftersom vi tyckte det var bättre att ha en inblick i alla de olika delarna som 

arbetet innehåller. Det har gjort att vi har fått en större förståelse för en vetenskaplig text.   

 

Observationerna har vi både gjort enskilt och tillsammans. Vi båda två var på en varsin observation på 

två olika förskolor och var gemensamt på den tredje förskolan. Men vi har lyssnat igenom materialet 

tillsammans och analyserat det för att få en gemensam syn om innebörden med observationerna. 

 

Vi har även haft en god och givande kontakt med handledaren. Hon har väglett oss bra under detta 

arbete, gett oss bra tankar och idéer om hur arbetets skulle kunna utvecklas framåt.  

 

Vi tackar våra familjemedlemmar för deras support och stöd under hela utbildningen.  

 

/Nathalie och Therese 
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Abstrakt  
Syftet med denna studie var att undersöka hur ofta och vilka matematiska begrepp pedagogerna 

använder sig av vid rutinsituationer och planerade situationer. För att kunna studera detta har vi gjort 

observationer med hjälp av ljudinspelning och observationsprotokoll. Studien bygger på kvantitativa 

data, utifrån de strukturerade observationerna. Vi studerade sammanlagt fem pedagogers 

matematiska begreppsanvändning vid måltid och samling. Vår förhoppning med denna studie var att 

få en större förståelse om hur viktigt det är att belysa matematiken i förskolan. Det har visat sig att det 

används matematiska begrepp under samling och måltidstillfällen i olika utsträckningar. Det vi märkt 

är att matematiken finns överallt omkring oss. Det kan vara en potatis som delas på hälften och nämns 

vid namnet hel och halv. Det kan även vara en pinne som är längre än de andra pinnarna.  

 

Nyckelord: Matematiska begrepp, måltid,  samling,  pedagoger, kvantitativ  
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Introduktion  

Inledning 

 

Matematik är någonting som alla stöter på dagligen. Det är då viktigt att barn lär sig det matematiska 

språket så de kan förstå sin omgivning på ett bättre sätt. Det är en viktig del i barnens utveckling att 

skapa sig en förståelse kring det matematiska språket (Linder, Powers-Castello & Stegelin 2011). 

 
Vårt intresse kring matematik i förskolan byggdes upp redan under matematikkursen då vi började 

tänka på det som ett ämnesområde för självständiga arbetet. Vi har sedan försökt att bena ut vad inom 

matematiken som intresserat oss, det har fallit inom området matematisk kommunikation. 

Skolinspektionen (2012) hänvisar till att förskolans fokus ligger på matematik och att öka barns 

förståelse inom matematiken. Citatet nedan säger att förskolan ska arbeta med att utveckla barns 

förmåga i den matematiska världen i olika sammanhang. 

 

Förskolan ska sträva efter att barnen ska utveckla sin förmåga till att urskilja, undersöka och använda sig av 

matematiska begrepp i olika sammanhang (Skolverket, 2016, s. 10).     

 

Matematiska begrepp är någonting som intresserar oss inom matematiken. Genom att förskolan 

arbetar med detta kontinuerligt så kan detta medföra att barnen lättare förstår sin omgivning på ett 

bättre sätt.  Matematik är någonting som har växt fram genom att människor har ett behov av att 

kommunicera och för att kunna förstå och att göra sig förstådd för andra människor (Lundström, 

2015), så är det viktigt att pedagogerna kommunicerar matematiskt tillsammans med barnen i 

förskolan. Det kan sägas att matematiken kan studeras som ett kulturellt och socialt verktyg för att 

kunna få ett samförstånd mellan olika innebörder av matematiska ord, kunna göra sig förstådd och 

kunna förmedla kunskap (Björklund, 2012). Hudson, Coffman och  Ornstein (2018) menar att effekten 

av föräldrars språk till barnen redan vid födseln har en betydelse och att lärare även har en stor 

betydelse i barns utvecklande av det matematiska språket eftersom barnen spenderar större delen av 

sina första levnadsår efter det fyllt ett år i förskolans miljö. Barn är redan från födseln nyfikna på att 

utforska det som finns runt omkring. Barnen får sin matematiska erfarenhet genom den omgivning de 

befinner sig i.. Det är viktigt att låta barnen både taktilt och verbalt få ta del av erfarenheter, vilka de 

upplevt tidigare för att utveckla sin känsla för olika fenomen och för att de ska kunna sätta ihop de 

som en del av ett pussel (Reikeras, Loge & Knivsberg, 2012). Det är då viktigt att vuxna är närvarande 

i barns tankar kring matematik, eftersom vuxna har många olika begrepp som kan förklara barns 

tankar och idéer de har.  

 
En viktig faktor är förstående och medvetna pedagoger, till exempel att lärandet kan ske spontant som 

under lunchen. Det är då viktigt att pedagogerna tillåter att det plockas fram lite material även om det 

är en sådan situation som kan kännas som att det inte ska störas med att ha andra saker framme 

eftersom att många anser att barnen ska koncentrera sig i första hand på att äta (Kärre, 2013). Barnens 

utveckling av matematiska begrepp kräver att pedagogerna börjar lyssna in där barnen är idag och 

utifrån det utvecklas begreppen vidare hos barnen så de får en ökad förståelse för det matematiska 

språkanvändandet (Høines, 2000). Forskningen visar på att det är viktigt att pedagoger använder sig 

av att sätta ord  på det barnen gör och vägleda dem i att få en ökad förståelse för varandra och för sin 

vardag (Lundström, 2015). Eftersom barnen vill kommunicera matematik så är det viktigt att vi finns 
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där och vägleder dem mot att vilja lära sig mer och utöka sin förståelse. Att göra en studie om hur 

mycket pedagoger använder sig av de matematiska begreppen i förskolan kommer väl till hands. Vi 

ska studera hur ofta pedagogerna nämner de olika matematiska begreppen vid måltider och vid 

samlingstillfällen, för att få oss en större uppfattning om hur ofta de verkligen används under dessa 

tillfällen. Detta i vilken omfattning de matematiska begreppen används, och skiljer det sig något 

mellan måltiderna och samlingarna.  

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer matematik i förskolan att presenteras, med belysning på området kommunikation och 

matematik.  

 

Genom matematik så kan både pedagogerna och barnen skapa en förståelse för andra saker här i vår 

omvärld, det är en kunskap vi har nytta av när vi möter våran vardag i många sammanhang. De unga 

barnens nyfikenhet skapar en naturlig miljö där de kan utforska och skapa egna uppfattningar kring 

de olika begreppen (Linder, et al., 2011). Erövrandet av förståelsen för matematikens värld är ett 

samspel mellan intresserade pedagoger och barnen i verksamheten (Solem och Reikerås, 2004). 

Matematik är någonting som finns runt omkring oss även fast vi själva kanske inte uppfattar det hela 

tiden. Det går även att kombinera matematik med många andra ämnen inom förskolan. Det har 

upptäckts att språket varierar mellan personer, vad de använder sig av för språk för att benämna en 

viss sak och det är något som kan anses som en viktig del att ta upp i fortsatta studier, att ha en 

gemensam syn och en gemensam professionellt språkbruk (Palmér och Björklund, 2017). Palmér och 

Björklund (2017) visar i sin studie att det är viktigt att pedagogerna benämner sakerna på samma sätt. 

Har de inte det gemensamma språket kan det bli problematiskt för barnen att förstå och det leder till 

att de tolkas på olika sätt.  De kunskaper pedagogerna har inom matematikens värld kan hjälpa att 

utveckla barnens matematiska förmåga och fånga deras nyfikenhet och intresse för matematikens 

värld (Solem och Reikerås, 2004). Från en av granskningarna som Skolinspektionen (2012) gjort så 

kommer det fram att förskolorna har som störst fokus på matematik och då med tyngden på 

taluppfattning. Det pedagogerna gör i verksamheten är att de räknar barnen och räknar med barnen 

under olika rutinmässiga och planerade aktiviteter. Det gör att det matematiska språket blir 

synliggjort för barnen om pedagogerna räknar högt eller låter barnen räkna in gruppen.    

 

Høines (2013) skriver att när barnen börjar närma sig skolåldern är det viktigt att pedagogerna utgår 

från barnens tidigare kunskaper inom området. Ett barn besitter massvis med kunskap när det 

kommer till skolan. Det kunnande som barnen har med sig in i skolvärlden har det byggt upp under 

förskoletiden. Høines (2013)  menar att lärande hos barn börjar i tidig ålder långt innan skolan börjar. 

Vilket innebär att det är viktigt att tidigt introducera matematiska begrepp, både hemifrån och från 

förskolan. Toll och Van Luit (2014) menar på att språkförvärv är en del som utvecklas tidigt under 

förskoletiden och de menar på att det är en viktig färdighet som utvecklas under den tiden. 

Färdigheter inom talförståelsen och de vanligaste grunderna inom språket har visat sig hänga ihop 

med varandra och påverkat barnens utveckling. Eftersom det anses att språket är en av de viktigaste 

delarna för ett lärande så innebär det att barnen får möta många nya begrepp, vilket gör att barnen 

måste utsättas för de matematiska begreppen vid tidig ålder.  Tidig introduktion med talspråket ger 

det en god förutsättning för inlärningen av matematik (Toll och Van Luit, 2014).  
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Gottberg (2006) skriver om sorteringen som en grund i all matematik, det kan bidra till ett logiskt 

tänkande. Sortering är även någonting som görs på förskolorna hela tiden både spontant och 

strukturerat. Sorteringen på förskolan kan bidra till att många matematiska begrepp dyker upp i 

samtalsämnen mellan pedagoger och barn. Det är då viktigt att pedagoger stödjer barnens 

intresseområden och bidra till att öka barnets förståelse inom området. Björklund (2012) tar upp ett 

exempel där cirklar spelar en stor roll i barnens intressen, då kan man genom det uppmuntra och 

utforska tillsammans med barnen vad det finns för olika saker som just innehar denna formen som en 

cirkel har och vidga begreppet och förståelsen för likheter. Det går även att introducera olikheter som 

är nästan identiska med en cirkel till exempel formen oval den är nästan rund men inte helt rund 

eftersom att den inte är en hel cirkel (Björklund, 2012)  

 

Matematisk kommunikation 

 
Matematik kan studeras som ett socialt och kulturellt redskap, som måste kunna användas på ett sätt 

som gör att båda parter förstår vad det handlar om (Björklund, 2012). Pedagogerna är viktiga i 

barnens tankar om matematik. Det är för att vuxna använder många begrepp för att förklara bland 

annat storlek och form på saker. Det gör att det är viktigt att barnen lär sig det matematiska språket 

för att förstå vad det är omgivningen pratar om (Reikeras, Loge & Knivsberg, 2012).  Att kunna 

exempelvis hålla upp två fingar och att den andra ska kunna förstå vad dessa två fingar betyder, är en 

viktig interaktion mellan barn-barn och pedagoger-barn (Høines, 2000). Den matematiska 

kommunikationen kan antingen vara verbal eller göras kroppslig som exemplet med två fingar det är 

en kroppslig gest medan om barnet/pedagogen även säger siffran två blir den verbal (Björklund, 

2012).  

 

Høines (2000) skriver att enligt Piaget så finns det olika processer i utvecklandet. Han menar på att 

talförståelsen utvecklas i två olika processer. Dessa processer är ordination och kardination, begreppet 

kardination betyder att varje siffra har ett givet antal. Medan begreppet ordination förklarar läget som 

siffran har i serien, till exempel det tredje trädet. Piaget menar också att förmågan att förstå 

begreppens betydelse och användningsområde utvecklas hela tiden i olika stadier. Dessa stadier som 

utvecklingen sker i ligger till grund för hur begreppsuppfattningen är etablerad. Det går inte att 

stressa fram förståelsen hos barnen utan du som vuxen måste anpassa dig efter hur barnens tidigare 

erfarenheter ser ut (Høines 2000). Grundläggande talspråkskompetens, det inkluderar ordkunskap, 

vokabulär och förståelsen av grammatiska regler. Toll och Van Luit (2014) menar på att detta har blivit 

bevisat genom tidigare forskning att yngre barns generella räknefärdigheter har gynnats genom 

grundläggande talspråkskompetens. Det har även visats att genom detta förståelsen för mera 

komplexa räknefärdigheter senare i barnets ålder (Toll och Van Luit, 2014, s. 65). Att då ge barnen den 

möjligheten och bygga på deras grundläggande talspråk är en viktig del i förskolan.  

 
Hojnoski, Polignano och Columbo (2016) tar genom sin forskning fram att högläsningen i förskolan 

kan ha en inverkan på att öka det matematiska samtalen i förskolan. Det är någonting som kommer 

fram via deras resultat, att genom delad bokläsning ökade pedagogernas  matematiska samtal med 

barnen på förskolan. Det har visat sig genom tidigare studier att hur vi använder oss av språket och 

på vilket sätt det har bidragit till en ökad förståelse för nya ord och begrepp (Hojnosik et al., 2016) 

(Hudson et al., 2018). Detta gör att pedagogerna måste vara närvarande när det kommer till att lyssna 

in barnen och ge dem mera erfarenheter utifrån den nivå de befinner sig på (Høines, 2000). Att barnen 
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får ta del av matematiska erfarenheter både verbalt och taktilt, leder till att barnen får en känsla för 

hur saker och ting känns och kan då få en helhetsbild av begreppets betydelse (Reikeras et al.,2012). 

Ett exempel kan vara att pedagogen ger barnen i uppgift att ta fram det barnen upplever som 

 tyngst/lättast och sedan utforskar de olika begreppen tillsammans.  

Varför matematiska kommunikation? 

 

Att kunna kommunicera med andra är en viktig faktor för att kunna göra sig förstådd. Lundström 

(2015) beskriver det som en grundsten för att kunna förstå de vardagliga sammanhangen. Eftersom att 

förskolan är en av många bidragande faktorer för att barnen ska kunna vidareutveckla sitt språk och 

funderingar inom matematiken, så är det viktigt att pedagogerna finns där och vägleder barnen 

genom den matematiska världen (Hudson et al., 2018). Det kan då vara viktigt att pedagoger 

använder sig av ett matematiskt språkbruk under såväl rutinmässiga situationer och planerade 

aktiviteter. Hojnoski et al. (2016) diskuterar om hur de kombinera högläsning med matematik som 

fokus för att öka pedagogers användning av de matematiska samtalen. Därför är det intressant att 

studera om det matematiska språkbruket finns i både en rutinmässig situationen och i en planerad 

situation. Det gäller att pedagogerna lyssnar in barnen och känner av vilken nivå de befinner sig på 

språkmässigt och kunna utveckla deras matematiska begrepp därifrån (Høines, 2000). Det kan då göra 

att aktiviteterna blir mer givande för barnen och deras språkliga utveckling. 

Matematiska symboler och begrepp 

 

Björklund (2012) beskriver att matematiken idag oftast ses som begrepp eller olika symboler. Dessa 

olika innebörder och uppfattningar  har en stor betydelse för människan att kommunicera med 

varandra. Symbolerna inom matematiken har oftast olika betydelse, därför är det viktigt att barnen får 

en insikt i betydelsen redan i tidig ålder. Med symboler menas det visuella, till exempel vad menas 

med en skriven sjua på väggen (Björklund, 2012). Dessa symboler inom matematiken bygger på 

erfarenheter som vi sedan tidigare sett och som vi bygger på oss hela tiden. Det  hjälper barnen att 

förstå och vidareutvecklas inom matematikens värld (Høines, 2000). Förskolans uppdrag blir att 

introducera begrepp och symboler så att barnen får ett samband och en förståelse för de olika 

symbolerna och begreppen inom matematiken. När barnen får ta del av sin matematiska kultur och 

socialiseras in den kulturen där matematiska begreppen används så lär barnen sig automatiskt 

betydelsen av räkneprinciper och begrepp i sin kultur där de växt upp i. Att förstå innebörden i 

symboler och dess betydelse ligger i att förstå vilket sammanhang begreppet används, vilket ligger till 

grund i hur det används i de sociala sammanhangen. Pedagogernas uppdrag i förskolan blir att visa 

de olika variationerna som finns inom begreppen för att skapa en förståelse hos barnen (Björklund, 

2012). Att kunna se matematiken som en del av förskolan och i dessa olika samband mellan 

matematik och andra ämnen i förskolan, går det att se matematiken som ett språk i olika former av 

ämnen (Palmer, 2011). Solem och Reikerås (2004) beskriver att pedagogen ska ge barnen en ökad 

medvetenhet i att stärka deras förtroende och utvecklande av begreppsuppfattning. Pedagogen har en 

viktig roll att hjälpa barnen hitta strategier i att lösa problem och möjligheter att se mönster (Hudson 

et al., 2018). Det är viktigt att barnen får kunskaper om taluppfattning för att vid senare tillfällen 

kunna lösa svårare matematiska uppgifter. Barn får sina kunskaper från pedagogerna och andra runt 

omkring barnet. Genom detta lär sig barnen om matematikens vägar (Shanly, Clarke, Doabeler, Kurtz-

Nelson & Fien, 2018).  
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Områdena som beskrivs här nedanför i de följande avsnitt beskriver vad vår utgångspunkt för 

observationerna ligger. De begreppen som beskrivs är utifrån Solem och Reikerås (2004) och 

Björklunds (2012), kategorisering med ett förtydligande av områdena av Høines (2000). Dessa 

kategorier ingår i observationsschemat.  

Jämförelseord 

 

Ord är oerhört viktiga för ett barn. De behöver dessa ord när det bland annat  ska beskriva och 

jämföra olika åldrar. Om barnen känner till fler ord kring de här begreppen blir det lättare för dem att 

vara mer exakta när de ska berätta eller förklara något (Solem och Reikerås, 2004).  

 

Björklund (2012) beskriver proportioner och dimensioner som begrepp  barnen möter varje dag i 

förskolan. Det är en del i barns rumsuppfattning. När de får erfarenheter om storleken alltså 

dimensionen på saker och ting så får de en uppfattning om hur stor plats någonting ter sig fysiskt i 

rummet. Medan när de får en uppfattning av vad en proposition är så är det en uppfattning om hur 

storleken är mellan olika sorters objekt. De ord som barnen anses oftast komma i kontakt med är liten, 

stor, lång och kort. Det är viktigt att när begreppen jämförs mot varandra så ska det göras på ett 

naturligt sätt. De yngsta barnen använder oftast sig själva som utgångspunkt, sin kropp. Medan äldre 

barn har ett annat perspektiv och kan relatera till mer verkliga ting. Som att en legogubbe är mindre 

än en leksaksbil, men att samma bil sedan vid ett annat tillfälle ses som liten när de jämför med en stor 

bil på parkeringen (Björklund, 2012). “Jämförelseord är viktiga för barn när de ska beskriva likheter 

och skillnader, när de jämför ålder, längd, tyngd och volym. Ju fler ord och begrepp som de känner 

till, desto mer precisa kan de vara.” (Solem & Reikerås, 2004, s. 207). Ett jämförelseord kan vara när 

pedagogerna/barnen jämför olika storlekar, stor, större och störst. Även mindre och större, vilken 

pinne är störst och vilken är minst i förhållande till varandra.  

 

Placeringsord  

 

Placeringsord kan både var ord som är bestämningen på riktningen vi ska åt, eller vart en sak ligger. 

Ett exempel kan vara ligger den uppe på hyllan eller ligger den under hyllan, det kan även innebära 

att man berättar avståndet på något, är det nära eller långt ifrån din kompis och så vidare (Solem och 

Reikerås, 2004). Björklund (2012) beskriver att sådana begrepp som beskriver ordningsföljd är viktiga 

att barnen får en förståelse för. Det är viktigt att pedagogerna preciserar sig när det förklarar och visar 

begreppens betydelse. När situationer preciseras för barnen blir det lättare för barnet att sätta in 

begreppet i rätt sammanhang och det ger då barnet en möjlighet att förstå innebörden. Placeringsord 

ger oss en beskrivning på olika tillstånd till olika tidpunkter eller olika händelser. När pedagoger 

jobbar med barn är det väldigt viktigt att se situationen ur ett barns perspektiv (Björklund, 2012). 

Vuxna använder många placeringsord i samtal med barnen för att beskriva vart något befinner sig i 

rummet (Solem och Reikerås, 2004). Ett exempel, den blå bollen ligger framför den vita byrån. Då 

benämns riktningen där den blåa bollen befinner sig.     
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Kardinaltal  

 

Björklund (2012) beskriver att kardinaltal är något som beskriver något väldigt noggrant. Det gör då 

att de skiljer sig från de andra begreppen eftersom här behövs inte relationen bestämmas till de andra 

objekten och dess sammanhang. Talbegrepp är när det detaljerat beskriver antalet mängd som finns. 

 Det är viktigt att vuxna och pedagoger använder sig av talbegreppen på ett väldigt varierande sätt. 

Det för att barnen ska få ökade erfarenheter kring begreppet och även få ett så varierat sammanhang 

som möjligt. Eftersom begreppet kan användas på många olika sätt i vardagen upplever barn att det 

vuxna räknar är konkreta objekt. Men vid en födelsedag får begreppet en annan innebörd som speglar 

hur många ljus det är i tårtan när någon fyller år. Vilket då visar att det representerar hur många år 

någon fyller. Att kunna tolka kardinaliteten i dessa talbegrepp har en stor betydelse för att kunna 

delge sin omgivning och senare i livet ska barnen kunna räkna på det sättet som vi vuxna har lärt oss 

och fört vidare till dem (Björklund, 2012).  

 

Solem och Reikerås (2014) beskriver begreppet kardinaltal som att det finns två huvudtyper. Det 

första är att det uppger antalet av ett föremål och det andra är något som anger måttenheter. För att 

barnen ska kunna klara av kardinaltalsbegreppet så måste barnet kunna räkna och även kunna svara 

på frågan hur många? Det vill säga att barnet kommer ihåg den sista siffran som sas när det räknade 

(Solem och Reikerås, 2014). Høines (2000) beskriver att kardinaltal är någonting som beskriver ett visst 

antal av någonting. Det kan vara antalet på hur många barbie dockor någon har “Fatima har fem 

barbiedockor” (Solem och Riekerås, 2014, s.127). 

 

Ordinaltal  

 

Solem och Riekerås (2014) beskriver “Ordinaltal anger objektets placering i en serie. Detta kallas också 

ordningstal eller ordningsföljd” (Solem och Riekerås, 2014, s. 128). Detta innebär att ordinaltal kan 

vara talet i serien eller att det är ordningsföljden av ett visst tal. Vilka kommer före och det kan även 

vara vilka som kommer efter. Det är lätt att blanda ihop kardinaltal och ordinaltal eftersom att de är 

lika (Solem och Riekerås, 2014). Høines (2000) beskriver på samma sätt som Solem och Riekerås (2014) 

att ordinaltal beskriver platsen i en serie, till exempel det fjärde äpplet. Det beskrivs även av Høines 

(2000) att ordinaltal är kopplat till räkning, för att då komma till vilken i serien som är kopplat till det 

fjärde äpplet så måste vi kunna räkna oss fram till det.  

 

Mängdbegrepp  

 

Mera, många, mycket, lite och några är bara några av mängdbegreppen som barnen stöter på. För att 

förstå dessa begrepp måste barnen få en förståelse för mängden som helhet. I tidig ålder tycks många 

barn både verbalt och med hjälp av kroppsspråket kunna beskriva sin uppfattning om de olika 

begreppen och att de kan användas i olika sammanhang. Barnen upplever begreppen som intressanta 

och utforskande. Men begreppen kan även ses som en aning begränsande eftersom en del av 

begreppen kan vara svårtolkade vilket gör att barnen tappar intresset och inte tar sig an de olika 

utmaningarna (Björklund, 2012).  
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Geometri  

 

Studerandet av former är viktiga för oss för att kunna skilja på vad som är lika och vad som är olika, 

det blir en klassificering (Solem och Reikerås, 2014).  

 

Pedagogernas uppgift blir att inspirera och underlätta för barnen, att svara på deras 

aktiviteter och handlingar. Vi måste gå barnets språkbruk till mötes och uppskatta deras 

beskrivning och skapande språk. (Solem och Reikerås, 2014, s. 121) 

 

Det gäller då att pedagogerna har kunskap inom detta område för att kunna uppmärksamma barnens 

nyfikenhet inom området (Solem och Reikerås, 2014). Eftersom pedagogerna har en viss förkunskap 

inom området blir det lätt att kunna vägleda barnen. Genom geometrin kan vi beskriva objektsform, 

det går även att belysa likheter och olikheter. “Formen på ett föremål erfaras bäst när det är möjligt att 

direkt jämföra, till exempel kloss mot kloss, eller kloss mot hål. Men också att jämföra föremål av olika 

slag som inte är direkt jämförbara det utmanar tänkandet och skapar möjligheter att synliggöra en 

specifik egenskap” (Björklund, 2012, s. 105).  Det blir då viktigt att pedagoger ger barnen möjlighet att 

göra dessa jämförelser och kunna urskilja olika geometriska former. Palmer (2011) tar upp ett exempel 

där barnen får tillgång till ett cykelhjul där det genom aktiviteten uppenbaras en förståelse för formen 

på hjulet, genom att de får testa det i olika situationer. Det blir även viktigt att använda sig av begrepp 

så att barnen lär sig vad saker och ting heter så det blir en djupare förståelse.  

 

Syfte  

 

Syftet med studien är att studera fem pedagogernas användning av matematiska begrepp  vid 

samling och måltidssituation. Den första aktiviteten tolkas som en planerad aktivitet och den andra 

som en rutinmässig situation. 

 

 Vilka matematiska begrepp använder sig pedagogerna av, samt i vilken utsträckning används 

dessa begrepp, under planerad aktivitet och rutinmässig situation? 

 

 Skiljer sig pedagogernas användning av matematiska begrepp mellan den rutinmässiga 

respektive den planerade situationen? I så fall hur? 
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Metod  
I detta avsnitt beskrivs den valda metoden och genomförandet av metoden avvägningar och avgränsningar 

kommer att beröras.  

 

Syftet med studien är att få en syn på hur mycket pedagoger använder sig av de matematiska 

begreppen under olika tillfällen. Därför blir det lämpligt att observera pedagoger för att kunna se hur 

de gör och inte hur de säger att de gör. För som Stukát (2011) skriver, för att få tag i hur personer 

agerar och inte bara hur de uppfattar att de gör så ska man observera. Denna studie är mer riktad mot 

det kvantitativa, detta eftersom vi utgår från att kategorisera detta med de matematiska begreppen 

och frekvensen av dem och en jämförelse mellan rutinmässiga och planerade aktiviteter på förskolan. 

Inom kvantitativa studier genomför man insamling av data vilket är numeriska mätbara för att få svar 

på studiens forskningsfråga (Bryman, 2011). Eftersom vi använder oss av en mätbar 

observationsmetod blir studien kvantitativ.  

 

Observationer med ljudupptag  

 

Den empiriska data som samlats in har gjorts genom observationer, det är för att vi ska kunna 

analysera frekvenser av matematiska ord i samtalen med barnen under de fem pedagogernas 

observationer. Observationerna skedde med observationsprotokollet, men även att spela in med bara 

ljud ingen bild, eftersom att vi ska markera ord som hör till de matematiska kategorierna. Det kan bli 

svårt om vi bara skulle sitta med observationsprotokollet att uppfatta allt som sägs, därför  spelade vi 

in samtalen för att kunna gå tillbaka och höra på det igen. Det blir då en dubbelkontroll att alla ord 

som hör till det matematiska språkområdet blir räknade och kommer med i den insamlade empirin.  

 

Observation är till för att studera hur det egentligen ser ut, inte någon annans uppfattning som det 

blir genom en intervju (Stukát, 2011). Att dokumentera observationerna med hjälp av någon form av 

elektronisk utrustning bidrar till att vi har kunnat lyssnat på det flera gånger för att inte missa vad 

pedagogerna har sagt. Stukát (2011) skriver att genom att antingen filma eller använda sig av 

ljudobservationer kommer det att betyda att efter observationerna är gjorda så kan man dra ut det 

som tillhör just denna studien. Vart kan den bästa platsen vara att observera och spela in 

pedagogerna, för att studera deras matematiska begrepp i samtal med barnen? Heikkilä och 

Sahlström (2003) beskriver vilka ställen som är bäst för interaktion mellan barn och pedagoger, de 

ställen som kommer upp som goda analys miljöer är bland annat samling och måltidssituationer. Det 

kan även då tänkas att det kan ske interaktioner mellan personal och barn. Därför har vi valt att 

observera under samling och måltidssituationer. 

 

Avgränsningen på problemområdet gör att observationerna har varit strukturerade (Patel och 

Davidson, 2014), eftersom problemområdet är det matematiska språkbruket i förskolan så är det som 

ska studeras. Stukát (2011) beskriver att det finns allt från ostrukturerade och osystematiska till helt 

strukturerade observationer. Med ostrukturerade och osystematiska menas mera att det är de 

vardagliga situationerna som kan observeras och man går inte via ett kodningsschema utan det som 

händer här och nu synliggörs. Det görs även vid strukturerade observationer men då syns inte det 

som händer runt om utan det är bara ett fokus som finns och som ska tas fram inte hur det finns ett 
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samband mellan det som sker och det som studeras utifrån kodingsschemat (Stukát, 2011). Genom att 

göra strukturerade observationer behövs det ett observeringsschema, vad är det som ska studeras 

under observationerna? (Patel och Davidsson, 2014). I vårt fall är det i vilken utsträckning pedagoger 

använder sig av matematiska begrepp.  Schemat som byggs upp ska behandla de olika matematiska 

orden som lagts under olika kategorier som finns nedskrivna i observationsschemat. Eftersom att vi 

undersöker hur ofta det matematiska begreppen används kommer det vara det som är intressant för 

observationer. Därför blir observationerna strukturerade och inte ostrukturerade eftersom att vi redan 

från början har ett mål och syfte med varför observationen används och vem observationen är riktad 

på.  

 

De nackdelar som kan uppstå med att göra strukturerade observationer är att om det är fler än en 

forskare så kan det lätt bli att kodningen av ord lätt kan utsättas för tolkning. Därför är det viktigt att 

gå igenom tillsammans innan hur tolkning av ord ska genomföras i analysschemat (Bryman, 2011). 

Därför har vi gemensamt suttit och gått igenom varje kategori om hur vi ska tolka det, även gått 

igenom varje observationstillfälle så att det blir en lika bedömning enligt kategorierna.  

 

Urval 

 

Det är fokuserat urval som har gjorts vilket innebär att det är en person som observeras under en 

bestämd tid (Bryman, 2011). Observationer har skett totalt åtta gånger, två samlingstillfällen och sex 

måltidstillfällen på tre olika förskolor. Urvalet blev till förskolor där vi har eller har haft en tidigare 

kontakt med. Personerna som ska bli observerade har fått information och kommer att få ett missiv. 

Även barnens vårdnadshavare kommer att få ett formellt brev skrivet till sig även om det inte är 

barnen som ligger till fokus för observationerna, det är för att informationen måste gå fram till 

vårdnadshavare också om att det kommer att förekomma observationer på förskolorna vid fem 

tillfällen.  

 

På en av förskolorna är det två avdelningar som observeras och på de andra två bara en avdelning 

som deltar i observationerna. Urvalet av observationstillfället har gjort att det blir två olika aktiviteter. 

För som Bryman (2011) skriver så är det bra att ha observationer vid olika tillfällen eftersom att då får 

man en bredare bild av beetenden som kan komma att uppvisas under observationstillfällena.  

 

Personer som deltagit i observationerna 

 

Här kommer vi att presentera pedagogerna vi har observerat. Alla namnen är fingerade för att det inte 

ska gå att spåra vilka som har deltagit i studien.  

 

Leif är utbildad grundskollärare och fritidspedagog  men jobbar inom förskolan och har jobbat inom 

förskola i tre år men även inom högre utbildning. Förskolan Äpplet har Leif arbetet i fem månader. På 

förskolan Äpplet där vi genomför observationer är barnen i åldrarna 2,5 till 5 år. På denna avdelning 

har vi observerat två gånger, eftersom avdelningen ej har samlingar så har vi bara observerat 

matsituationen två gånger.  
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Anna blev färdigutbildad barnskötare för två år sedan och har endast jobbat på denna förskola. Anna 

har jobbat på förskolan Smultronet i två år. Så hon har inte så stor erfarenhet från förskolan sedan 

tidigare. Anna jobbar på avdelningen Jordgubben där barnen är åldrarna 3-5 år. Observationerna som 

vi genomförde här skedde utomhus. Då denna avdelning bedriver sin verksamhet till stor del 

utomhus.  

 

Kajsa har jobbat på förskolan Päronet i tre år. Hon är förskollärare och har arbetat sedan år 2000 som 

förskollärare. Kajsa arbetar på avdelningen Bananen där barnen är i åldrarna 3 till 5 år. På denna 

avdelningen har vi fått möjlighet att observera en matsituation.  

 

På avdelningen kiwin som är belägen på förskolan Päronet jobbar Pia, hon har arbetat på förskolan i 

två år.  Pia är utbildad förskollärare, på avdelningen är det barn i åldrarna 1 till 2 år. På denna 

avdelningen har vi också fått möjligheten att observera både en samling som vi båda observerade och 

en matsituation där bara en av oss observerade. 

 

På avdelning kiwin jobbar även Karin som är barnskötare. Hon har arbetat där i ett halv år, henne 

observerade en av oss under måltidssituation. Eftersom att det är på samma avdelning som Pia jobbar 

på så är barnen mellan 1 till 2 år.  

 

Genomförandet 

 

Vi började med att skicka ut en förfrågan till förskolechefer på tre olika förskolor. Dessa tre 

förskolechefer skickade oss vidare till ansvariga på förskolorna vi kunde observera på för att fråga 

dem om det är okej att komma ut och observera. Det blev att vi observerade fem pedagoger på tre 

olika förskolor. Totalt blev det sex måltidstillfällen och två samlingstillfällen. Vi lämnade även ut 

informationsbrev och missiv till respektive avdelningar vi observerade på. Observationerna skedde 

mellan v. 44-46, alla pedagoger vi observerade var väldigt tillmötesgående och tyckte det var roligt att 

vi ville komma och observera just dem. Efter varje observationstillfälle lyssnade vi igenom det 

insamlade materialet och satte in i observationsprotokollet om vi hade missat något ord som hamnade 

under en viss kategori. Under observationstillfället hade vi både penna och observationsschemat men 

även en mobil för att kunna spela in under observationen.  

 

Under observationerna på förskolan Äpplet är det Leif och en pedagog till, det är totalt fem barn. Leif 

sitter på ena kortsidan i rummet och ljudinspelaren ligger vid ovansidan av tallriken. En av oss 

observatörer är med under observationen i rummet och sitter på den andra sidan av rummet. 

Observationstillfälle 1 varade i 20 minuter och tillfälle 2 varade i 15 minuter.    

 

Avdelningen Jordgubben på förskolan Smultronet bedriver till mestadels sin verksamhet utomhus. 

Lunchen intogs vid en lekpark, där fick barnen sätta sig var de ville eftersom att det inte fanns några 

givna bord eller platser. Det var två pedagoger och en lärarstudent med vid tillfället. Den här 

observationen var det bara en av oss som deltog vid. Observatören var placerad bredvid Anna med 

ljudinspelaren i handen för att kunna spela in henne. Det regnade och blåste den dagen så alternativet 

att lägga ifrån sig ljudinspelaren var begränsad. Anna står hela tiden och serverar mat till barnen. 
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 Samlingen genomförs i en liten skogsdunge en bit ifrån lekparken där barnen åt lunch. Anna samlar 

barnen i en stor ring och sätter sig ner så hon ser alla barnen. De andra pedagogerna står upp runt 

ringen. Ljudinspelaren placeras bredvid Anna, observatören sätter sig bredvid henne. Båda 

observationstillfällerna pågår i 24 minuter.  

 

På förskolan Päronet, på avdelningen  Bananen är matbordet runt, Kajsa sitter med ryggen emot oss 

och vi sitter på kanten av rummet så vi har blicken utåt mot alla borden. Vid Kajsas bord sitter sex 

barn och ljudinspelaren ligger bredvid Kajsa på bordet. Kajsas lunch varar i 39 minuter,  

 

På avdelningen Kiwin satt barnen, Pia och Karin i en cirkel runt en matta som låg på golvet. Vi var 

båda med och observerade, Pia och Karin satt mitt emot varandra, det är sju barn som befinner sig på 

samlingen. Ljudinspelaren ligger bredvid Pia eftersom att det är hon som observeras, samlingen 

varade i 15 minuter. Under lunchen sitter en av oss vid Karins bord och den andra sitter vid Pias bord. 

Vid Karins bord är det är det fyra barn, ljudinspelaren ligger vid observatören. Inne hos Pia sitter det 

också fyra barn vi bordet, ljudinspelaren ligger emellan Pia och observatören.  Karins lunch varade 22 

minuter och Pias 32 minuter. 

 

Materialet har vi sedan fört över till observationsprotokollet och analyserat varje person var för sig, 

hur mycket de använder sig av de matematiska begreppen. Skiljer det sig mellan de rutinmässiga och 

de planerade aktiviteterna? 

 

Observationsschema/analys 

 

Det observationsschema som vi har gjort är utifrån samlingsbegrepp för ord som faller under en och 

samma kategori. Förklaringen av kategorierna har vi gått in djupare på i bakgrunden se sidorna 8-10. 

De kategorier som finns med i observationsschemat har vi utgått från den kategoriseringen som Solem 

och Reikerås (2004) tagit upp och även det som Björklund (2012) skriver om i sina böcker. Det finns 

många begrepp så därför är det bra med samlingsnamn för dessa. Solem och Reikerås (2004) tar upp 

olika områden inom matematiken som förekommer inom förskola och skola. Därför har vi utgått ifrån 

dessa kategorier när vi genomfört observationerna. Det finns dock en del begrepp som vi valt att inte 

ta med i studien eftersom utifrån pilotstudien vi gjorde så var dessa begrepp i princip obefintliga. Det 

vi har valt att ta bort begreppet bråk och tidsord. Pilotstudien som vi genomförde innebar att vi fick 

testa på det valda metod området till den planerade studien.  
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Kategorier Måltid Samling 

Jämförelseord   

Placeringord   

Kardinaltal   

Ordinaltal   

Mängd   

Geometri   

 

Observationsschemat har vi haft med oss ut när observationerna har gjorts. Varje gång ett begrepp 

faller under ett av områden skriver vi ner ordet/orden och gör en markering i protokollet. “Vissa 

observationsscheman är ganska enkla och består helt enkelt av en lista på de beteenden som är 

relevanta. Vi behöver då bara pricka av varje beteende när det inträffar.” (Patel & Davidsson, 2013, s. 

88). När vi tagit fram vårt observationsschema tänkte vi på att det skulle  kunna prickas av eller i vårt 

fall räkna hur mycket personalen använder sig av de olika områden under respektive tillfälle.  

 

De matematiska begrepp som dykt upp under observationerna hamnar under samma kategori även 

fast det benämns på olika sätt (Patel och Davidsson, 2013). Ett exempel utifrån hur vi har tolkat 

kategorin kan vara, om någon har sagt cirkel så hamnar det under kategorin geometri, en annan kan 

säga rund och det hamnar också under kategorin geometri.  Kategorierna som har studerats kommer 

vi att kunna observera vilken frekvens av matematiska begrepp som dessa fem pedagoger använder 

under de tillfällen vi observerar dem. Ett exempel på en av kategorierna är geometri där om 

pedagogerna använder sig av eller uppmuntrar barnen att benämna en form av något så har det 

markerats som ett tillfälle under geometri.  

 

Etiska övervägande 

 

Vetenskapsrådet (2017) nämner att när man gör observationer är det viktigt att personer som blir 

observerade är medvetna om det och att personerna i fråga blir avidentifierade. Eftersom vi har 

genomfört ljudinspelade observationer utan några bilder, genom att det inte finns några bilder från 

observationerna blir det svårare att spåra vart observationerna har skett. Det är bara vi som vet vart 

observationerna har skett. Rådatan kommer även efter att uppsatsen är godkänd att förstöras och inte 

sparas. Forskare ska ge personerna som deltar i studien rätt till sekretess, tystnadsplikt, anonymitet 

och integritet. Man kan även använda sig av pseudonyma namn i studien för att kunna behålla en 

avidentifiering på dem som deltar i studien det går även att behålla avidentifiering genom att inte 

använda namn (Vetenskapsrådet, 2017). Detta är någonting som vi har hållit fast vid och vi har 
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även informerat de som har observerats om detta, att vi inte ska använda materialet för att kränka 

någon eller några, utan att deras identiteter hålls avidentifierade. Därför har vi skrivit ett missiv som 

vi lämnat ut till de som ska bli observerade där informationen står med. Vi har även lämnat ut ett 

informationsbrev till föräldrar på respektive förskola så att de har en chans att säga till om de inte vill 

att deras barn ska finnas med på det inspelade materialet även om det är pedagogerna vi observerar.  

 

Metoddiskussion   

 

Vi valde att bara göra observationer för att få fram pedagogernas matematiska begreppsanvändning i 

interaktion med barnen i förskolan. Hade vi valt intervjuer eller enkäter så hade inte undersökningen 

av pedagogerna blivit lika synlig som vi önskat, eftersom det  är pedagogers begreppsanvändning i 

förskolan vi studerar. Fördelen med att vi använde oss av observationer med både 

observationsprotokollet och ljudinspelning,  har gjort att vi kunnat gå tillbaka och kontrollera att vi 

fått med matematiska begrepp under respektive kategori och i vilken utsträckning de använder sig av 

de matematiska begreppen. Hade vi använt oss av intervjuer eller enkäter hade vi inte kunnat studera 

om de använder sig av matematiska begrepp ute i verksamheten utan bara ta del av hur pedagogerna 

anser att de gör.  

 

Det negativa vi upplevde under ljudinspelningarna var att det kunde komma in massa störande ljud 

som blev till att vi inte riktigt hörde vad som sas eller att fokuset hamnade på det störande ljudet i 

stället för det vi skulle lyssna på. Eftersom att en av oss gjorde observationer utomhus och det blåste 

ganska mycket så blev det jobbigt att urskilja vad som sas. Man hörde vad det sa men det kan lätt bli 

till ett störningsobjekt när vi lyssnade igenom materialet.  

 

De fördelar som vi märkt med att jobba tillsammans med arbetet är att man alltid har någon att bolla 

med och någon som är lika insatt. Det blir då enklare att utbyta tankar och idéer emellan oss. Det kan 

även finnas nackdelar med att jobba två stycken. Det kan vara att när den andra skriver något så blir 

det lätt att man läser och säger att det ser bra ut för vi vet vad den andra menar med det den skriver. 

En till nackdel kan vara att få tiden att stämma med varandra, så det har blivit att man får 

kompromissa och försöka anpassa sig efter varandras behov.   

 

Under observationerna märkte vi inte av att vår närvaro var störande för verksamheten. Däremot 

kunde det märkas att det var mycket matematiska begrepp i pedagogernas samtal med barnen. Vi 

valde att inte nämna matematiska begrepp i missivet för att det inte skulle bli för styrt under de 

tillfällen vi var där. Utan tog bara med att vi skulle observera begreppsanvändning under dessa 

tillfällen. Men det blev ändå lite styrt mot det matematiska hållet kändes det som. Det kan bero på att 

vi skrev att observationerna var om användandet av begrepp i förskolan, då kan det ha tolkats till 

begrepp inom matematik.  

 

Eftersom vi bara genomfört en observation så kan det hända att de pedagoger som inte tog upp 

många matematiska begrepp kanske vid andra tillfällen tog upp mera begrepp. För det finns vissa av 

pedagogerna som tog upp mindre matematiska begrepp än andra under tillfället vi var ute och 

observerade. 
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Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet är hur pålitlig en mätning är om det undersökta är av rätt värde medan validitet är hur 

trovärdigt det som undersökts är (Bryman, 2011). Att ha en hög grad av reliabilitet så är det att vi 

tillsammans har en gemensam syn på hur observationsschemat ska kodas av och den ska 

överensstämma med båda oss två (Bryman, 2011). Detta är någonting som vi båda har gått igenom 

noggrant med hur vi ser på observationsschemat och hur det ska kodas av i analysen och resultatet. 

De begreppskategorier som vi tagit fram för observationerna speglar vidden av matematiska begrepp 

som används i förskolan och områden. Eftersom syftet med studien har varit att studera hur mycket 

pedagogerna använder sig av matematiska begrepp och om det finns några skillnader mellan 

rutinmässiga och planerade aktiviteter på de förskolor som vi observerat. Så kan vi även uppnå en 

hög grad av validitet eftersom att det vi formulerat i syftet kommer fram i resultatet från våra 

mätningar genom observationerna (Bryman, 2011). Det gäller som Bryman (2011) skriver att ha en 

fullständig bild över hur observationsschemat ska användas och hur det ska kodas av som gör att vi 

uppnår en hög grad av validitet och reliabilitet. Det har vi gjort genom att vi har haft en gemensam 

syn på hur observationerna skulle genomföras och hur data materialet skulle analyseras då uppnår vi 

en hög grad av validitet och reliabilitet.  
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Resultat  
I detta avsnitt kommer resultatet från de olika observationerna att presenteras. Det börjar med varje förskola för 

sig och sedan sammanvävs resultatet i slutet av avsnittet.  

 

Leif 

 

Under två matsituationer deltog vi och observerade Leif, under observationstillfällena så märks det att 

det är mycket fokus på matematiska begrepp. Under första tillfället prickas nästan alla matematiska 

kategorier in. Den enda kategorin som inte belyses under observationstillfället är kategorin 

jämförelseord. Fokuset ligger mest på kategorierna kardinaltal och mängd, det genom att Leif upprepar 

ordet tre slevar pasta till barnen, även att han nämner att barnen ska upprepa räkningen till tre. Det 

upprepas även mängden på olika sätt men det är tio mindre än kardinaltal. Kardinaltal blir i det här 

fallet mer synligt eftersom Leif använder det vid 15 tillfällen under lunchen vid första situationen. 

Eftersom att under 15 tillfällen säger Leif ett bestämt antal på saker som görs som visas i figur 1.  

 

Figur 1 Leif måltid 1 

 
 

“Du ska ta tre slevar av pastan” säger Leif till alla barn runt bordet. Det är även frågan om det 

bestämda antalet köttbullar som barnen ska ta eller vill ta. De matematiska begreppen blir synliga i 

samband med måltiden. Det blir även förklaring av formen på pastan och köttbullarna som blir till 

lunch denna dagen. Det är en måltidssituation präglad av matematiska begrepp av Leif i integration 

med barnen.  
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Figur 2 Leif måltid 2 

 
 

Matematiska begrepp som hamnar under kategorin jämförelseord tas inte upp hos Leif under denna 

måltidssituation, detta går att jämföra med måltidssituation två som finns i figur 2. Då det är mest 

matematiska begrepp inom jämförelseords kategorin, dock inte i närheten med så många matematiska 

begrepp som infaller under första måltidsstillfället. De matematiska kategorierna skiftar också mera 

under figur 2 jämfört med figur 1. Den mest markanta skillnad mellan dessa två måltidsstillfällen är 

kardinaltal. Vid första tillfället markeras denna kategori med femton markeringar medans under 

tillfälle två markeras denna kategori bara tre gånger. Jämförelsen går även att studera att det är nio 

färre matematiska begrepp i figur 2 jämfört med figur 1, under tabell två ligger observationen bara på 

femton minuter medans i figur 1 är observationen på tjugo minuter. Det kan leda till att det går att få 

in fler matematiska begrepp under den längre situationen.  

 

De matematiska jämförelserorden som faller under figur 2, de matematiska begreppen som dyker upp 

under måltiden är hela, halvor och kvartar. Det Leif pratar om är en jämförelse av en potatis och även 

ett vattenglas fylld vatten. “Hur många klyftor potatisar behöver vi för att få en hel potatis?” säger 

Leif till barnen. Barnen runt bordet får även bekanta sig med begreppet kvart och halv, ett halvt glas 

eller ett kvarts glas vatten.  

 

Under både måltidssituation ett och två är matematiken en central del av matematisk 

begreppsanvändning mellan Leif och barnen runt bordet. Leif använder sig av många matematiska 

begrepp under båda tillfällena mer på det första tillfället än det andra tillfället. Däremot på det andra 

tillfället prickar han in alla kategorier som observationsschemat använder sig av.  

 

Anna 

 

Anna nämner nästan inga begrepp alls under den 25 minuter långa lunchen. Det syns i figur 3 att det 

är placeringsord och mängd hon benämner mest under lunchen. Under observationen tar hon barnen till 

hjälp att servera maten. Det märks att Anna gillar att prata och diskutera med barnen men samtalen 

leder aldrig in på något matematiskt även om barnen nämner till exempel att de vill ha lite mjölk. Hon 

spinner aldrig vidare på det barnen nämner eller diskuterar kring matematik. Även om hon fick med 
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mängdbegrepp fyra gånger så är det betydligt fler gånger barnen pratar om det och vill starta en 

konversation med Anna om dessa begrepp.  

 
Figur 3 Anna måltid 

 
 

De är utomhus i en lekpark och äter, under lunchen räknar hon inte högt att alla barnen är där. Men 

med tanke på att de inte sitter runt ett bord och äter så blir det  mera rörelse för Anna som måste gå 

runt till alla. Det blir inga givna samtal som det kan bli kring ett matbord och pedagogerna kan sitta 

på ett och samma ställe och ha barnen runt sig.  

 
Figur 4 Anna samling 

 
Anna använder flera matematiska begreppen under samlingstillfället än måltiden. Under 

samlingstillfället använder hon sig mestadels av jämförelseord det kan studeras i figur 4. Hon lever sig 

in i det barnen vill utforska, som i det här fallet får barnen olika uppdrag att samla löv, svampar och 

pinnar. Sedan jämför barnen det tillsammans med Anna och ser skillnaderna som finns. Anna frågar 

bland annat vilken av pinnarna som är längst och vilken som är kortast? Hon märker att barnen är 

intresserade och frågar vidare kring andra matematiska begrepp som vilken form och hur många 

saker de har hittat.  Anna gav barnen även möjligheten att få känna på olika tyngder “vilken av 

stenarna är tyngst?”. Där de fick jämföra lättast och tyngst.  
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Pia  

 

Under samlingstillfället på avdelningen Snusmumriken bockas alla de kategorier som finns på 

observationsschemat av. Pia håller i sångsamlingen så det är henne som vi har valt att observera vid 

det här tillfälle. Kardinaltal blir den stapel som är högst hela 14 gånger markeras det att kardinaltal 

används. Totalt sett används matematiska begrepp vid 45 tillfällen under samlingen. Samlingen är 15 

min lång och de matematiska begreppen leks fram genom samlingens gång.  

 

Figur 5 visar att mellan de kategorier som ligger i toppen är det jämt det skiljer två matematiska 

begrepp mellan varje stapel. De kategorier som ligger sist i tabellen syns det också på att det skiljer två 

matematiska begrepp mellan dem. Det är många matematiska begrepp som tillhör placeringsord, det är 

ord som “lägg handväskan bakom ryggen”, “Sitta bredvid”. Även i sångerna dyker placeringsord in, 

en sång om två katter som sitter på ett tak och ska hoppa upp och ner från taket, det visas via rörelser 

högt och lågt. De yngre barnen sitter under samlingen utan att springa iväg utan är helt inne i 

samlingen och vad som händer. Lägg handväskan bakom ryggen är någonting som upprepas till ett 

barn vid några tillfällen barnet lägger handväskan bakom ryggen men har ändå svårt att släppa den 

helt. 

 
Figur 5 Pia samling 
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Figur 6 Pia måltid 

 
Under Pias måltid pratar hon mycket om mängd och placeringsord. Begreppen som Pia använder sig 

av är bland annat på, lite, mycket och i. Enligt figur 6 så skiljer det bara ett ord mellan dessa 

kategorier. Det känns som en naturlig del i hennes förhållningssätt. Geometrin finns där men endast 

ett begrepp från den kategorin användas. Hon är inne och nosar på alla kategorier utom de som 

hamnar under ordinaltal. Generellt sett över observationerna på denna avdelning är det geometrin och 

ordinaltalen som inte nämns. Pia är en av de pedagoger som använder sig av matematiska begrepp 

flest gånger under det tillfället vi är där och observerar. Det märks att hon använder sig av möjligheter 

som ges att ösa över barnen med matematiska begrepp. Måltidssituation varar i 32 min och även fast 

barnen är trötta och hungriga så pratar Pia på med barnen och barnen pratar på med så gott de kan, 

barnen är mellan 1-2 år. Det syns i figur 6, att det är många matematiska begrepp som nämns under 

måltidssituationen.  

 

Karin  

 

Under måltidssituationen vid Karins matbord, är det matematiska begrepp inom kategorin mängd 

som upprepas vid sju tillfällen. Det är orden liten, mera och mellan som upprepas till barnen när de 

äter maten. Matematiska begrepp inom kategorin mängd upprepas sju gånger under matsituationen. 

Det är orden i och på. Det märks att barnen är i åldern 1-2 år och jätte trötta. Många av barnen nästan 

somnar under matsituationen vilket gör att Karin vill skynda på måltiden. Det blir mycket att se till att 

alla barn är nöjda vid matbordet och får den maten de vill innan de blir för trötta. 

 



 

 

23 

Figur 7 Karin måltid 

 
 

De matematiska begreppen används 15 gånger under observationstillfället som är på 22 min. Karin 

frågar barnen hur mycket de äter. Till exempel “äter du en hel sån här?” och lyfter upp broccolibiffar 

och visar de för barnet. Hon visar då vad hon menar med begreppet hel och kan då inkludera barnet i 

hennes tänk kring begreppet.  

 

 

Kajsa 

 
Figur 8 Kajsa måltid 

 
 

Under observationen så reagerar vi på att de nästan inte alls pratar med varandra. De satt tysta i 

nästan 15 minuter under det att maten serverades. Sedan när all mat var serverad började de med fem 

tysta minuter. Den här tystnaden kan vara en förklaring till att hon inte får in fler matematiska 

begrepp under måltiden. Kategorin som de matematiska begreppen blir flest under är kategorin 
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mängd, det är i form av begrepp som, mycket, litegrann, lättast, mer och lite. Under de 39 min vi deltar 

på måltidssituation så nämns matematiska begrepp under 13 tillfällen. Under måltidstillfället så frågar 

barnen massa med olika saker om matematik men Kajsa bara nickar och säger ja.  

 

Resultatdiskussion 

 

Vi har kunnat sett att det skiljer sig mellan olika förskolor och pedagoger i hur mycket man använder 

sig av de matematiska begreppen under de olika tillfällena.   

 

De två förskolorna där samling och måltidssituation inträffade på samma avdelningar, blev det 68 % 

mer matematiska begrepp på samlingen än på måltidstillfället vilket figur 9 visar, vilket är 35 % mer 

än vid måltidssituationerna. Vilket bidrar till att vid dessa tillfällen är det mera matematiska begrepp 

under samlingen än under måltiden, detta gör att samlingarna har mera matematiska begrepp i sig än 

måltidssituationerna  

 
Figur 9 Pia och Anna/samling och måltid 

 
 

Om vi jämför samtliga observationer så är det jämnt fördelat över måltiderna och samlingarna av 

matematiska begrepp, det skiljer 8 %. Medans som figur 9 där vi jämfört både samling och måltid där 

endast Pia och Anna omfattas, skiljer det mer i procent. Generellt sett över studien använder 

pedagogerna sig av matematiska begrepp i både rutinmässig och planerad aktivitet. Det blev ingen 

resultatmässig skillnad i användandet mellan måltid och samling. Dock får vi ta hänsyn till att under 

observationerna skedde det endast två tillfällen med samling. Vilket inte ger en rättvis bild i figur 10. 

Därför har vi valt att visa på två olika sorters utfall kring resultatet. Men det går att få en generell 

överblick av det totala resultatet utifrån observationerna.  
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Figur 10 Samtliga observationer samling/måltid 

 
 

Jämför vi istället måltidssituationen mellan de observerade personer ser vi vilka som drar upp 

resultatet och har mest matematiska begrepp under sina måltider. Eftersom vi har observerat Leif vid 

två tillfällen så har vi valt att göra två diagram där vi tydliggör Leifs måltider. Under figur 11 kan vi 

studera att Pia och Leif är dem som använder mest matematiska begrepp. Pia har 14 % mer 

matematiska begrepp under sin måltidssituation än Leif. Leif har 12 % mer än Karin i matematiska 

begrepp med barnen under sin måltidssituation.   
 

Figur 11 Utfall ett med alla pedagogers måltidsituation plus Leifs första måltid. 
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Figur 12 Utfall två  med alla pedagogers måltidsituation plus Leifs andra måltid 

 
 

Eftersom de observerade pedagogerna har olika utbildningar och erfarenheter som ni tidigare läst i 

metoden så kan det bli en bidragande orsak till resultatet vilket syns i figur 11. Inom förskolan Päronet 

observerade vi två förskollärare med olika lång erfarenhet. Pia som hade två års erfarenhet och Kajsa 

18 års erfarenhet använde begreppen väldigt olika. Pia upplevdes som mer engagerad i sitt uppdrag 

och Kajsa kändes engagerad men svarade inte på barnens nyfikenhet inom området matematik när de 

frågade henne vad matematik betyder. Vi kan även se att de som hade kortare erfarenhet som ej var 

förskollärare verkade vara mer medvetna om matematik, det genom att de benämner olika 

matematiska begrepp inom de olika tillfällena. Ett exempel är under Annas samling benämner hon 

barnens längder, vilken som är tyngst och störst detta gör att barnen får möta de matematiska 

begreppen och får en erfarenhet av dem. Däremot så var de ganska mycket färre matematiska begrepp 

under Annas måltidssituation men hon uppmuntrar ändå barnen att få erfarenhet kring matematiska 

begrepp. Detta genom att pedagogen ändå tar upp matematiska begrepp under måltiden som till 

exempel när de öser upp maten. Hon frågar då hur mycket mat de vill ha.   

 

Det skilde sig mycket på förskolan Päronet mellan pedagogernas användning av matematiska 

begrepp. Men kategorin mängd är någonting som var lika mellan avdelningarna och mellan 

personalen. Det skiljer även mellan pedagogerna på respektive avdelning. På småbarnsavdelningen 

använder sig pedagogerna av flera matematiska begrepp än på storbarnsavdelningen under 

måltidstillfället. Det ska även pointeras att vi bara observerat varje pedagog vid ett enstaka tillfälle 

vilket kan göra att pedagogerna vid andra tillfällen där vi inte observerade kan ha kommunicerat mer 

matematik. 
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Figur 13 Samtliga begrepp under måltid 

 
Efter genomförandet av observationerna syns det att kategorin mängd nämns mest under måltiderna. 

De begrepp som är återkommande och vi kan se kontinuerligt i studien är lite, mera och mycket. 

Ordinaltal och geometri är något som under observationerna inte benämns så ofta. När kategorin 

geometri nämns så är det formen på maten som beskrivs och som uppmuntras till barnen att beskriva. 

Ordinaltal är svårt att hitta under observationerna, det räknas inte mycket vid matborden utan det 

pratas oftast om antalet och då inte antalet i en serie. Med de menas till exempel antalet slevar barnen 

ska ta av maten, och inte vart den femte köttbullen är någonstans.  Däremot under samlingarna är det 

jämnt mellan kategorierna, men även där är geometrin bland det lägsta kategorierna se figur 13 och 

14. Jämförelseorden är mycket jämförelse mellan olika saker, under ett samlingstillfälle är det 

jämförelsen mellan en spindel och oss människor “hur många ben har spindeln jämfört med oss?”. 

Sedan räknas det skillnaden. Det är även jämförelser över vilken pinne som är kortast och vilken är 

längst. Det märks att matematiska begrepp kan komma in i både sånger och genom att barnen får 

undersöka och hämta olika saker som de sedan diskuterar tillsammans.  

 
Figur 14 Samtliga begrepp under samling 

 
 

Avslutningsvis märks det i vår studie att de matematiska begreppen används både under måltid och 

samling men i olika utsträckning och uttrycksformer. Det märks även att under en måltid använder 
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pedagogerna färre matematiska begrepp än under en samling, i figur 9 kan vi se det. Pedagogerna 

använder sig av 126 matematiska begrepp, och under samling 108 matematiska begrepp. Det gör att 

det går att studera att pedagogerna både använder sig av matematiska begrepp både under 

rutinmässiga situationer och under planerade aktiviteter. 
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Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi diskutera resultatet och våra frågeställningar vi har. Vårt syfte med studien har varit 

att studera hur mycket pedagogerna använder sig av matematiska begrepp, även att studera om det finns någon 

skillnad mellan en rutinmässig aktivitet och en planerad aktivitet.  

 

Förskolans matematiska kommunikation 

 

Det märks att matematiska begrepp finns i pedagogernas interaktion med barnen när observationerna 

genomfördes, det är både i mer och i mindre utsträckning. Björklund (2012) skriver att matematiken 

kan studeras som ett kulturellt och en socialt kontext. Under de tillfällena som observationerna 

gjordes märks det att många av pedagogerna för en dialog med barnen, som väver samman 

matematiska begrepp i samtalsämnena. Det är som Gottberg (2006) tar upp att det är viktigt med 

närvarande och stöttade  pedagoger, det leder då till att barnen får en ökad förståelse för de olika 

begreppen och väcker ett intresse hos barnen. Det är däremot ingenting som har kunnat studeras 

under dessa observationer men det är någonting som det i framtiden kan forskas vidare om. Det har 

bara kunnat gjorts antydande till att barnen upprepar orden som pedagogerna nämner och verkar 

kunna förstå deras betydelse. Eftersom att under ena observationen är det en pedagog som säger till 

ett barn att lägga handväskan bakom ryggen och barnet lägger handväskan bakom ryggen efter några 

upprepningar av ordet. Här ser vi tydligt hur viktigt förståelsen och kommunikationen mellan barn 

och pedagog är. Det märks att pedagogen interagerar med barnet och fångar barnets uppmärksamhet. 

Björklund (2012) skriver att det är pedagogernas ansvar att se till så barnen får den sortens förståelse. 

 Det blir då viktigt att ta del av det som Hudson et al. (2016) skriver att pedagogerna ska finnas där för 

att vägleda och stötta barnen genom den matematiska världen. Som det var under ett av 

observationstillfällena där en av pedagogerna visade för barnen och fick dem att tänka till när det var 

potatisklyftor, “hur många klyftor behövs för att göra en hel?” “Vilken form har potatisklyftor?” Säger 

Leif. Han inspirerar barnen till att utforska de matematiska även i måltiden och diskuterar fram och 

tillbaka med barnen hur många det behövs och vilken form potatisen har. För som Lundström (2015) 

skriver att vi behöver vägleda barnen i att dem ska få en ökad förståelse för matematiken och sin 

vardag, så är det bra att sätta ord på saker och ting i vardagssammanhang. Det kan göra att 

barngruppen kan få en annan sorts förståelse för matematiken om de får en visuell bild av hur det kan 

se ut, när vi ser till en del av helheten  och helheten av någonting, detta i fallet med potatisen.  

 

Att upptäcka begreppen taktilt och verbalt visar pedagogerna under observationerna. Under Annas 

observationstillfälle ger hon barnen möjlighet att utforska både tyngd och längd genom att känna på 

olika saker. Som Reikeras at al. (2012) skriver är verbal och taktil kommunikation viktig, för att ge 

barnen en bra förutsättning att förstå de olika begreppens betydelse. Detta som i Annas fall lyfta fram 

och utforska tillsammans med barnen begreppet tungt och lätt. Genom att hon säger till barnen 

“vilken av stenarna är tyngst?” så gör det att hon ger en möjlighet för barnen att få testa på begreppet.  
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Samling 

 

Som Solem och Reikerås (2010) nämner är jämförelseord väldigt viktigt för barnen. Det för att de ska 

kunna beskriva och förstå sin omgivning. Ett exempel kan vara att de ska beskriva skillnaden på en 

lång och en kort pinne. Har barnen fått den uppfattningen tidigt är det lättare för dem att vara mer 

exakta när det förklarar för sina kompisar. Ett bra sätt att få in dessa begrepp är under en samling där 

många saker kan jämföras. Som resultatet visar i studien är det kategorin jämförelseord som ligger i 

topp under samlingarna. Barnen har då en närvarande och lyhörd pedagog vilket gör att barnen får 

fokus på just de begreppen under samlingsstunden. Barnen behöver ta till sig dessa begrepp eftersom 

de möter dem dagligen i verksamheten och ute i samhället. Under dessa samlingsstillfällen är det bra 

att bjuda in barnen att utforska med hjälp av sin kropp eller andra naturliga föremål (Björklund, 2012). 

 Geometri är också en väldigt viktig kategori att förstå och ta till sig. Men under studien visar det sig 

att det endast nämns vid sju tillfällen under observationerna. Enligt Solem och Reikerås (2014) är 

pedagogernas kunskap inom detta område viktigt. Geometri och jämförelseord kan kombineras 

väldigt enkelt. Du kan jämföra de olika geometriska formerna relativt enkelt med varandra. Utmanas 

barnet i den tankebanan så får det en djupare förståelse kring dessa begrepp.  

 

Björklund (2012) beskriver att det är viktigt att belysa matematik redan i tidig ålder. Det märktes 

tydligt när vi gjorde vårt urval av förskolor där vi fick till svar att “vi har inte samlingar”. Då många 

av de yngre barnen blir trötta vid lunchen finns det ett alternativ att få in matematiken vid samlingen 

när barnen fortfarande orkar och kan känna sig delaktiga i aktiviteten. Det kan däremot även bli att 

om pedagogerna inte vet syftet med att hålla i en samling avstår de hellre än att ha en samling 

eftersom att de känner att de inte har tiden att planera och strukturera en samling. Men det var en av 

förskolorna som anordnade en samling bara för att vi skulle få observera en, Pia tog fram material hon 

hade i skåpen och gjorde en samling. Denna samlingen var också mycket matematiska begrepp i och 

barnen fick möjligheter att lära sig massor med matematiska ord. Hojnosik et al. (2016) fick fram från 

sin studie att pedagogens matematiska samtal ökade genom att de använde sig av bokläsning för 

barnen. Det gör att en samling kan vara nyttig för att pedagoger ska öka det matematiska samtalen 

med barnen. Men det går även att göra detta genom andra aktiviteter på förskolan, eftersom att 

matematik är någonting som finns omkring oss hela tiden.  

 

Måltid 

 

Under observationerna märks det att det skiljer sig ganska mycket kring användningen av begreppen 

mellan pedagogerna. En orsak till detta kan vara som Hojnosik et al. (2016) och Hudson et al. (2018) 

beskriver att pedagoger ska lyssna in barnen och befinna sig på barnens nivå. Vilket kan studeras 

utifrån en måltidssituation där samtalet kring bordet handlar om hur många köttbullar barnet vill ha? 

Pedagogen kan då lyssna in barnets erfarenheter kring matematiska begrepp och deras betydelse. Alla 

pedagoger använder i någon form matematiska begrepp under sina måltider.  En måltid går in under 

området en rutinmässig situation, det är en situation som ingår i alla förskolor i Sverige. Det gäller att 

pedagogen är lyhörd och lyssnar in barnen vad som intresserar dem.  

 
Som nämnts i resultatet nämner vi att det är  stor skillnad mellan vissa pedagoger under måltiden och 

att det kan bero på många olika faktorer varför det är så. En orsak som syns är att pedagogerna har 
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olika utbildning i grunden. Anna som bara har  8% begreppsanvändning är barnskötare och Pia som 

har 40% är utbildad förskollärare, se figur 2 i resultatet. I det här fallet blir det väldigt synligt att det är 

en fördel att ha en högre utbildning och en vetenskaplig grund i hur barnens utveckling fungerar. 

Men en orsak till att pedagogerna inte nämner begreppen under observationen kan ha varit att de 

pratat matematiska begrepp med barnen under andra tillfällen under dagen när vi inte befann oss där. 

Linder, et al. (2011) beskriver att barnens egna nyfikenhet bidrar till ett naturligt lärande och då kan 

pedagogerna bygga på deras erfarenhet inom det matematiska området.  Observationerna sträckte sig 

inte över flera tillfällen på samma pedagoger detta bidrar till att vi bara kan uttala oss om de tillfällen 

som vi genomförde observationer.      

 

Den bristfälliga kommunikationen 

 

Under observationerna har det framkommit att brister i kommunikationen mellan barn och pedagog 

fanns.  Vi kan inte säga hur det ser ut under varje måltidssituation eller samling men under detta 

tillfälle kan det lätt bli en känsla av att Kajsa under detta tillfälle inte uppmärksammade barnens 

frågor genom att hon inte svarade på dem. En pedagog ska vara lyhörd och höra till barnens frågor 

och funderingar och vidareutveckla dem utefter var de befinner sig. Hon är inte under detta tillfälle 

den lyhörda pedagogen som Hojnosik et al. (2016) och Hudson et al. (2018) beskriver. När ett barn 

som under det tillfället vi befann oss hos Kajsa inte fick svaret på fråga om “vad matematik är?”, blev 

situationen på något sätt lite spänd och tyst. Kajsa lyssnade riktigt inte in barnet och dess funderingar 

om matematik utan nickar och bara säger “ja” utan att följa upp eller göra några andra yttrande. Då 

blir det en brist i kommunikationen, eftersom att som Solem och Reikerås (2014) tar upp att pedagoger 

sitter på en kunskap vilken kan berika barnen på ett gynnsamt sätt och på ett berikande sätt. Bygga 

upp barnens förståelse kring matematik är en stor grund till deras utveckling inom talspråket enligt 

Toll och Van Luit (2014). Pedagogernas förhållningssätt blir då betydelsefull men genom att de inte 

använde sig av sina kunskaper så kan det bli att barnen vid senare tillfällen kanske inte har någon lust 

till att lära sig om matematik och dess betydelse. Vilket kan leda till att deras förståelse kring det 

matematiska språket blir bristfällig.  

 

Slutsatser 

 

Det går att utifrån dessa observationstillfällena att studera att pedagogerna använder sig av 

matematisk begreppen både under samlingar och under måltidssituationer. Under de sammanlagda 

måltiderna använder pedagogerna sig tillsammans av 126 matematiska begrepp, och under samling 

108 matematiska begrepp. Som Lundström (2015) skriver måste vi  kommunicera matematik för att 

förstå vår omvärld. Därför är det en bidragande faktor att pedagogerna kommunicerar matematik 

med barnen i förskolan och använder sig av matematiska begrepp. Vilket kan studeras genom att de 

använder sig av matematiska begrepp med barnen, under olika tillfällen. 

 

Under samlingen tas mer matematiska begrepp upp än under måltiden utifrån de som både har 

observerats under en samling och en måltid. Det skiljer 35 % mellan de tillfällena. Det kan ha många 

olika beroende faktorer, en av samlingsaktiviteterna var väldigt inriktad på att barnen skulle leta upp 

olika föremål och olika mängder. Detta bidrar till att barnen får varierande med matematiska innehåll 
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i olika sammanhang. För som Linder, et al. (2011) kan barnen få en varierad inblick i matematikens 

betydelse när de får grepp om det i olika sammanhang.  

 

Framtida studier 

 

Det skulle vara intressant att forska vidare inom hur barnen berörs av att bli influerade med 

matematiska begrepp under en längre tid. Även att följa pedagogerna under en längre tid så att man 

kan få fram om det bara är vid ett tillfälle de använder färre matematiska begrepp eller om det är 

under flera tillfällen. Det skulle även vara intressant att studera vidare om pedagogers erfarenhet och 

om yrkeskategori speglar hur mycket matematisk kommunikation de använder sig av i förskolan. 
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Bilaga 1 

 

Missiv  

Hej! 
 

Vi är två studenter vid namnen Nathalie och Therese som studerar vår sista termin på 

förskollärarprogrammet på Mittuniversitetet. Vi kommer under två tillfällen att komma och 

observera måltidssituationer och samlingar. Fokuset på uppsatsen ligger på 

 begreppsanvändningen som ni i personalen använder sig av under dessa tillfällen. 

Observationer kommer att ske under v. XX-XX på er förskola Paletten.  
 

Ni har när som helst rätt att säga att ni inte vill delta längre. All rådata kommer att raderas 

efter att uppsatsen har blivit godkänd, vi kommer även att i uppsatsen inte använda oss av 

riktiga namn utan  fingerade namn på både förskolan och er.  
 

Observationen kommer att bli ljudinspelad och ej filmade så inga ansikten kommer att vara 

med i det insamlade materialet.  
 

Mvh  
 

Nathalie Sjödin                                             
Mail: XXXX@XXXX 
Tele: 073-0769XXX      
 

Therese Berggren 
Mail: XXXX@XXXX  
Tele: 073-6807XXX 
 

Handledare:  
Malin Norberg 
Mail: XXXX@XXXX 
 

mailto:nasj1100@stundent.miun.se
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare 

Hej 
Vi är två förskollärarstudenter vid namnen Nathalie och Therese, vi går sista termin på 

förskollärarutbildningen på Mittuniversitetet. Vi är just nu inne på vår sista termin där vi 

skriver vår c-uppsats där vi ska studera matematik i förskolan med inriktning på 

begreppsanvändning. Vi kommer vid några tillfällen under v. XX-XX vara med och 

observera samling och lunch. Vi kommer att observera med penna och papper, även 

ljudinspela samlingen och lunchen. 
 
Vårt fokus kommer att ligga på pedagogerna och deras begreppsanvändning i samtalen med 

barnen. Därför kommer även barnens röster att vara med i observationerna och det innebära 

att ert/era barns röster kommer att finnas med i materialet. Vi vill därför informera er om 

detta och att allt material som vi samlar in kommer att raderas efter att vi är godkända på 

arbetet.  
I vår uppsats kommer vi inte att nämna var eller vilka som har deltagit i studien utan vi 

kommer att hitta på fingerat namn. Allt för att undersökningen ska vara anonym.  
 
Funderar ni över något eller  att ni inte vill att era barn närvarar vid inspelningstillfällena 

kan ni höra av er till oss. 
 

Nathalie Sjödin 
Mail: XXXX@XXXX 
Tele: 073-0769XXX 
 
Therese Berggren  
Mail: XXXX@XXXX 
Tele: 073-6807XXX 
 
Handledare:  
Malin Norberg 
Mail: XXXX@XXXX 
 
Med vänlig hälsning Nathalie och Therese  
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Bilaga 3 

Observationsprotokoll 
 
Namn:           Tid: Datum:  
 

Kategorier Måltid  Samling  

Jämförelseord   

Placeringsord   

Kardinaltal   

Ordinaltal   

Mängd   

Geometri   

 
Matematiska begrepp: 
 

 


