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Abstrakt 
 

Syftet är att undersöka hur barn uttrycker antal under måltidssituationer samt hur 

pedagogerna bemöter dessa uttryck. Observationerna av barnen visar att barnen använder 

olika principer och strategier när de uttrycker antal, exempelvis vid matbordet där barnen 

ser, känner och räknar antal. Resultatet visar att barn använder sin omvärld och närmiljö 

när de talar om matematik och antalsuttryck. I vilken utsträckning de kombinerar de olika 

principerna beror på vilken situation de befinner sig i, bordssamtalet är den situation där 

resultatet av antalsuttrycken är tydligast och där barnen i lugn och ro tillsammans med 

pedagogen kan samtala, delge och utmana varandra. Resultatet av pedagogens bemötande 

av barnens antalsuttryck visar att det är av betydelse att möta och bekräfta barnen. Genom 

pedagogernas visade engagemang av vad barnen uttrycker upplevs måltidssituationerna 

som avspända där alla barn får komma till tals och pedagogerna får tillfälle att stimulera 

barnens matematiska förmågor.            
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1 Inledning  

 
Redan på stenåldern hade människor ett behov av matematik. Skåror i ben visade antal, 

kanske dödade djur eller personer i gruppen. Benbitarna med skåror visar ett tydligt 

bildspråk, man hade inga räkneord utan varje skåra fick symbolisera ett och ett och ett  

(Prima matematik 2011). Antal blev med tiden ett begrepp som uppkom av ett medvetet 

bruk av tänkta mängder. Utvecklingen av matematiken går parallellt med 

språkutvecklingen och skrivkonsten. Det blev då möjligt att anteckna och dokumentera 

begrepp och tal på ett systematiskt tillvägagångssätt.  

 

Yngre barn skapar sina matematiska kunskaper genom erfarenheter från sin omgivning. De 

kan till exempel jämföra storlek, ålder och antal med varandra, vilket innebär att 

matematiken blir en naturlig del av deras vardag (Wernberg, Larsson & Riesbeck 2010). 

Enligt Heiberg Solem och Reikerås (2004) blir matematik en del av barnens 

problemlösning där pedagogens utmaningar i vardagliga situationer gör att barnen kan 

uppleva matematik som rolig och lustfylld. 

 

Förskolan har en viktig roll när det gäller att stimulera, uppmuntra och utmana barns eget 

matematiska tänkande. Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att alla barn 

 ”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring” (Lpfö98 

rev 2010). Wernberg, Larsson och Riesbeck (2010) anser att barn utvecklar sin 

matematiska uppfattning genom ett positivt och tilltalande matematiskt bemötande. Genom 

att möta olika matematiska begrepp och utveckla sin egen tankegång vid diverse 

matematiska dilemman gynnas den fortsatta skolgången.  

 

Under min utbildning till förskollärare har jag blivit mera medveten om pedagogernas 

betydelse för yngre barns matematiska utveckling. Jag har funderat över hur pedagogerna 

kan stärka och hjälpa de yngsta barnens utveckling och uppfattning av matematiska 

begrepp. Att barn är intresserade och tycker det är roligt med antal visas när barn börjar 

ramsräkna och räkna sina fingrar. Eftersom jag har min verksamhet i förskolan blev jag 

därför intresserad av att ta reda på mera om förskolebarns sätt att uttrycka antal. Avsikten 

med den här studien är att undersöka hur barn uttrycker antal och vilken betydelse 

pedagogernas arbetssätt har för barns antalsuppfattning. Det är pedagogerna som ska 

utmana barnens nyfikenhet, lust och vilja att lära genom att lyssna, stimulera och ta tillvara 

de dagliga situationer som inbjuder till en matematisk lärprocess. 

  



 

 

 

 

Sida 5 av 33 

 

 

 

 

2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur barn uttrycker antal i förskolans måltidssituation 

samt att få kännedom om hur pedagogerna i samma situation bemöter barns antals uttryck.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur uttrycker barn antal i matsituationen? 

2. Hur bemöts barnen i dessa situationer av pedagogerna? 
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3 Litteraturbakgrund 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera teorier och litteratur som är relevant för 

undersökningen. Den tidigare forskningen behandlar undersökningens område, matematik 

i förskolan och belyser antal, strategier och pedagogers arbetssätt ihop med 

måltidssituationen. 

 

3.1 Matematik i förskolan 

 

I förskolan möter barn matematik dagligen. Doverborg och Emanuelsson (2006) menar att 

matematik finns i olika miljöer men att det betydelsefulla för barns inlärning är samspelet 

med andra vuxna och barn. Mårdsjö Olsson (2010) anser att förskolan har stora möjligheter 

att skapa goda möten mellan barn och pedagoger som gör det möjligt att utveckla 

lärprocessen. Dessa möten beskriver hon är en förutsättning för hur barns lärande 

fortskrider. Hon menar att det inte är antalet aktiviteter som är avgörande för lärprocessen 

utan hur relationen och samspelet mellan barn och pedagog utformas. I förskolans läroplan 

Lpfö98 (Skolverket 2010) påpekas vikten av att förskolans aktiviteter och verksamhet ska 

skapa intresse och nyfikenhet för matematik. Det ska ske på ett utmanande, lust-, lek- och 

fantasifullt sätt där förskolans miljö och pedagogernas synsätt stimulerar barnens språkliga, 

sociala, matematiska resonemang och utveckling. Björklund (2011) menar att barns 

förståelse för matematik stimuleras tillsammans med deras ökade insikt och uppfattning 

för sin omvärld. Matematik blir enligt Doverborg m.fl. (2006) utvecklande när barn får 

möta och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Fauskanger (2006) anser att 

barn behöver en stimulerande miljö som uppmanar till matematik. Han menar att en miljö 

som uppmuntrar till matematik också gör barnen intresserade av matematik. Enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) är det pedagogens uppgift att skapa miljöer som 

tilltalar och erbjuder barnen olika möjligheter och upplevelser i förskolan.  Därför är det 

viktigt att pedagogerna alltid utvärderar och förändrar den pedagogiska miljön i förskolans 

verksamhet. Barns nyfikenhet, lust att lära och inlevelse ska tas tillvara och verksamheten 

ska utveckla meningsfulla aktiviteter.  

     

Björck-Åkesson (2009) menar att genom att kontinuerligt utmana, ifrågasätta och 

reflektera tillsammans med barnen ökas deras medvetenhet och tillsammans med andra 

barn och pedagoger utvecklas synen på det egna lärandet. Sterner (2006) anser att det är 

viktigt att förklara och beskriva barnens aktiviteter och handlingar som beskriver 

betydelsen av att sätta ord på barnens aktiviteter och gärningar. Hon menar att pedagogen 

har en viktig uppgift i att sätta ord på och förklara barnens frågor och funderingar för att 

på så sätt fördjupa och förtydliga barnets kunskaper. Pedagogens förståelse och förmåga 

att fånga barns tankar och visat intresse är viktigt för barnens fortsatta lärprocesser. 

Exempelvis kan det ske under en matsituation där lugnet och rofylldheten gör att man kan 

diskutera olika dilemman och barnen utvecklar sin självkänsla och självförtroende för 

exempelvis begrepp och antal uttryck. Förskolans pedagogik utgår från barnens behov och 

ett av kraven på pedagogen är att hela tiden utvärdera, reflektera och utveckla 

värdegrunden, barnsynen och den egna kompetensen. Att se varandras olikheter som en 

tillgång och ta tillvara på de enskilda kompetenserna berikar det kvalitativa arbetet i 
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förskolan. Lillemyr, Fagerli och Sobstad (2001) menar att vikten av att hela barnet är i 

fokus spelar en central och väsentlig del av pedagogens arbete. 

 

Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) anser att pedagogen kan använda sig av 

ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt där tyngdpunkten ligger på att ge barn verktyg 

för att medvetandegöra sitt eget lärande i samspel med omvärlden. Den viktiga delen i den 

utvecklingspedagogiska teorin är betydelsen av att variera lek och lärande på ett för barnet 

meningsfullt sätt. Genom att erbjuda olika lärmiljöer med varierande innehåll där lek och 

lärande är förbundna med varandra utifrån barnets intresse, lust och engagemang kan 

pedagogen leda in barnets uppmärksamhet mot ett speciellt ämne.  

Doverborg m.fl. (2006) anser att det är viktigt att ge barnen tid, möjlighet och 

förutsättningar för att utmana barnens matematiska tänkande. Hon menar att förskolans 

variationsrika miljö utvecklar barns matematiska innebörd och begreppsbildning. I 

läroplanen för förskolan Lpfö98 (rev 2010 s 10) står det att förskolan skall sträva efter att 

varje barn bland annat: 

– utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper 

hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

– utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 

olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

– utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp 

och samband mellan begrepp, 

– utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang. 

  

Enligt Skolverket (2010) ska pedagogerna skapa förutsättningar för ett matematiskt lärande 

i förskolans dagliga struktur. ”En viktig uppgift för de vuxna i förskolan är att synliggöra 

matematiken i barnens vardag som ett redskap för att strukturera aktiviteter och lösa 

problem. Det kan handla om att benämna begrepp och företeelser som barnen möter och 

ge dem möjlighet att bearbeta och reflektera över dem” (Skolverket 2010 s 16).  Enligt 

Solem och Reikås (2004)  utvecklas barns begreppsuppfattning olika, det tar olika lång tid 

för att förstå och utveckla olika matematiska begrepp. Doverborg och Pramling (2002) 

anser att barnens olika lekar och konstruktioner ger pedagogen verktyg och möjligheter till 

att förklara olika matematiska begrepp.  

 

En möjlig svårighet för pedagogen enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) är den 

pedagogiska planeringen som alltid utgår från barnens intressen och behov samtidigt som 

den måste fokusera på de mål som förskolan och verksamheten har. 

 

3.2 Barn ges förståelse för antal  

 

Enligt Ahlberg (1995) påbörjas barns matematiska medvetenhet när de är väldigt unga. 

Hon pekar på undersökningar som indikerar att spädbarn från tre månaders ålder kan 

uppfatta storleksskillnader mellan två föremål. Genom ett samspel med andra och 

omgivningen skapar barn sin egen kunskap (Ahlberg, 1995). Enligt Doverborg och 

Pramling (2002) lär barn matematik på ett omedvetet sätt i förskolans verksamhet. Genom 

den dagliga samverkan där nyfikenhet och lust har stor betydelse lär barn tillsammans med 

andra barn och vuxna matematik på ett oplanerat, spontant och omedvetet sätt. I förskolan 

börjar barns matematiska upptäcktsresa i matematik där pedagogerna kan hjälpa barnen att 

bli medvetna och få en förståelse för bl.a. antal. Det är i förskoleåldern som barnen konkret 
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börjar använda subtraktion och addition av låga tal. 

 

För att barn ska kunna räkna med symboler d.v.s. räkna med räkneord och siffersymboler 

behöver de först utveckla sin antalsuppfattning och antalsräkning. Antalsräkning utgår från 

att flera olika delprocesser behärskas, bland annat uppräkning av talraden, förståelse av 

talsymboler och förståelsen av antalsräkning utgör grunden för den fortsatta matematiska 

utvecklingen.  

 

Barn behöver få erfarenheter av räkning och genom upprepningar förankras kunskaperna 

så att barn ”vet” och kommer ihåg betydelsen av antal och räkning. Det är speciellt två 

stycken strategier som är framträdande i barns lärande, det ”att se och ”att räkna”. Som 

hjälpmedel använder de talraden när de räknar med hjälp av sina fingrar, tår och andra 

föremål. Barns utveckling av matematiska färdigheter såsom antalsuppfattning sker i 

individuella delmoment där barnet börjar med att lära sig talens namn och dess ordning. 

Barn använder ofta sina fingrar när de ska visa antal. För många barn är det viktigt att få ta 

och känna på fingrarna när man räknar.  

 

Doverborg och Pramling (2002) menar att det är viktigt att barn får röra föremålen de 

räknar, antalen blir tydligare när det kopplas ihop med språk och känsel. Samtidigt börjar 

barnen förstå och koppla ihop räkneordet med antal. Barns nya lärda färdigheter utgår från 

tidigare erfarenheter och kunnande. För att kunna utveckla nya färdigheter behöver barnen 

kunna behärska vissa elementära principer, till exempel har upp räknandet av talraden en 

stor betydelse för vidare lärprocess i matematik.  

 

Enligt Ahlberg (1995)  använder barn räkneord innan de blivit medvetna om talets 

betydelse. Det behövs ett samspel med omgivningen för att utveckla de matematiska 

begreppen. 

 

Enligt Furness (1998) utvecklas antalsbegrepp genom att barn får sortera, klassificera, 

räkna, rita, se och dela in antal i olika grupper. Detta blir ett mönster där skillnader och 

likheter blir tydliga. Flera föremål i olika grupper förkovrar barnens känsla för många som 

längre fram utvecklas till antalsbegrepp. 
 

Yngre barn behöver ofta upprepningar i olika sammanhang för att förankra kunskap om 

antal (Pramling Samuelsson, 2005). De anser att det är viktigt att barn får ”uppleva antal”, 

det ska vara roligt och undersökande. Andersson och Kowalski (2010) menar att för att 

utveckla barns antalsuppfattning är det bra om barn kan förstå och uppfatta antal. En del 

barn ramsräknar när de inte känner igen eller är osäkra på antalet. Ofta ser de inte mängden 

eller antalet utan rabblar räkneorden i en strid ström. Barnet förstår inte att det sista 

uppräknade ordet är det rätta. 

 

Sterner och Johansson (2006) beskriver skillnaden mellan räkneord och räkneramsa. De 

menar att räkneramsan är enbart en serie ord som inte har någon förankring i antal. Det är 

först när barnen förstår antal och kan koppla dessa till räkneord får ramsan en betydelse. 

Barn behöver få benämna sina intryck, upptäckter och uppfattningar för att utveckla och 

använda antal i vardagen (Sterner & Johansson 2006). Det centrala i barns utforskande är 

att ha engagerade pedagoger som lyssnar och tar tillvara på barnens tankar för att på så sätt 

utveckla deras olika uttrycksformer av antal. Det är av stor vikt att barnen får se ett 

sammanhang och upptäcka antalets mening i omvärlden. När barnen utvecklar nya 
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färdigheter lär de sig också nya strategier, exempelvis att komma ihåg att tre plus två är 

fem, de behöver inte använda fingrarna som tidigare utan kommer ihåg talfakta utantill. 

 

3.2.1 Matematiska principer 

 

Heiberg Solem och Reikås (2004) beskriver antal och räkning som en del av vår vardag. 

När pedagogerna ska förklara vad det är som händer när barn räknar är det främst Gelman 

och Gallistel’s principer som man utgår ifrån (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

   

1. Ett-till-ett-korrespondens. Innebär att barn måste kunna jämföra antal i olika mängder. 

Ett objekt från en mängd bildar ett par tillsammans med ett annat objekt från en annan 

mängd. Det kan också vara att barnen parar ihop en person med en sak eller tingest (Gelman 

& Gallistel, 1978). Principen som parar ihop olika grupper hjälper barnen att se och jämföra 

och förstå räknekonsten. 

 

2. Stabil ordning. Denna princip innebär att barnen är konsekventa när de använder 

räkneord. Gelman och Gallistel (1978) menar att principens mening är att barnen använder 

räkneord i en viss ordning. Barnen börjar alltid med ett och fortsätter med två och tre o.s.v. 

Gellman och Gallistel (1978) anser att barn inte behöver förstå eller ha kunskap om antal 

för att kunna använda denna princip. 

 

 3. Kardinalprincipen. Den kallas också för antalsprincip p.g.a. barnens förståelse för det 

sista uppräknade ordet i räkneramsan. De förstår antalet och behöver inte räkna ytterligare 

gånger när de ska återkoppla till det beräknade antalet.  

 

4. Abstraktionsprincipen. Innebär att i en väl avgränsad mängd räknas flera olika slags 

föremål. Föremålen behöver inte ha några speciella egenskaper eller vara av samma slag 

utan barn räknar alla en gång men inom ett begränsat område. 

 

5. Irrelevant/ godtycklig ordning. Principen innebär en kunskap och förståelse för att man 

kan börja räkna vart man vill i en mängd bara alla objekt enbart räknas en gång. Summan 

blir densamma oberoende i vilken ordning föremålen räknas. Det spelar ingen roll om 

mängden räknas från höger eller vänster eller om mängden delas in i olika grupper summan 

blir ändå detsamma (Gelman & Gallistel 1978).  

 

Dock ska man inte utgå från att dessa principer visar något mönster eller utvecklingsfaser 

utan principerna ska uppvisa och indikera barns elementära förståelse för räkneorden. 

Enligt Gelman och Gallistel (1978) förklarar de tre första principerna hur barn räknar. Den 

fjärde principen visar vad som går att räkna och den femte principen är en blandning av 

alla fyra principer.  Därför är det viktigt att pedagogerna är kunniga i hur barn utvecklar 

sina räkne färdigheter.  

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att barn behöver begripa och uppfatta 

de fem principerna för att ha ”en förståelse för uppräknandets idé”. Men de pekar på att 

barn inte behöver erövra dessa principer i någon speciell ordning, utan utvecklingen beror 

på barnens intresse och erfarenheter. Dock är det i samspel med barn och vuxna som hjälper 

och utvecklar barnens matematiska aspekter (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). 

Gelman och Gallistel anser att dessa fem principer utvecklas ju äldre barnen blir. 
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Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) är dock utvecklingen av Ett- till ett 

korrespondens och principen om stabil ordning en förutsättning för att utveckla de övriga 

tre principerna där det inte har någon betydelse i vilken ordning dessa fortskrider och 

utvecklas.  

 

3.3 Pedagogens roll i förskolan 

 

I förskolans läroplan (Skolverket 2010) beskrivs att pedagogen ska ta tillvara på barnens 

intresse och behov för att skapa en verksamhet som främjar deras lärprocesser. Förskolan 

är en lärandemiljö där verksamheten ska sträva efter att uppfylla vissa mål och vara en 

trygg och god plats för barnen att vistas i (Skolverket, 2010). Det är viktigt att varje barn 

känner att det är roligt att vara i förskolan. Pedagogerna ska finnas till hands för att stödja 

barnen i deras egen utveckling och lärande. Pedagogerna ska sträva efter att kunna möta 

barnet på deras villkor. Vidare skriver Johansson och Samuelsson (2003) att pedagogens 

syn på lärande och kunskap spelar stor roll och att den pedagogiska verksamheten i 

förskolan påverkas av hur lärarens föreställning om barnet som person är. För att utgå från 

barnens erfarenheter, behov och individualitet kan pedagogens barnsyn spela väldigt stor 

roll i verksamheten. Med barnsyn menar Johansson och Samuelsson (2003) hur vuxna 

uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer och att pedagogens 

engagemang som närvarande pedagog har inverkan på ett bra och positivt resultat i barnets 

utveckling. Johansson och Samuelsson (2003) påpekar att genom att titta, lyssna och 

samspela kan barn lära sig tillsammans med vuxna och andra barn i sin omgivning. 

Lärandet är något som ständigt pågår och barn undersöker och utforskar sin omgivning för 

att kunna förstå och hantera den. Smidt (2010) beskriver Vygotskijs teorier där lärandet 

påverkas av social och kulturell miljö men att barn är oskrivna blad som av egen kraft och 

begåvning kan påverka sitt lärande och sin tillvaro. Hon fortsätter beskriva Vygotskijs 

teorier som att “ utveckling sker utifrån och in men kräver kommunikativa handlingar” 

(s.10) 

 

Nordin Hultman (2004) säger att alla barn som börjar förskolan har egna erfarenheter och 

upplevelser med sig. Dessa erfarenheter och upplevelser mynnar alla från händelser och 

tilldragelser i barnens närmiljö. Barn utvecklas och lär genom samspel med andra barn och 

vuxna där motivation och lust till lärande inspireras. Doverborg och Emanuelsson (2006) 

menar att pedagogen bör ta tillvara på barnens upplevelser av bland annat matematik. De 

anser att ju mer barn stimuleras och utmanas desto lättare blir deras fortsatta inlärning. 

Barn har behov av att bli bekräftade och uppmuntras i kunskapsutvecklingen. 

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) handlar lärandet i förskolan om att ”lära 

sig värden, kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för dagen och att utveckla en 

beredskap att lära för morgondagen”. De menar att det är av största vikt att pedagogerna 

har kunskap om det pedagogiska arbetet både i teori och praktik samt barns lärande och 

utveckling. En av pedagogens viktigaste roll i det professionella arbetet är planeringen och 

genomförandet av aktiviteter. 

 

Lillemyr, Fagerli och Sobstad (2001) anser att en god planering inte ger barnen alla svar 

utan ger dem en chans till inflytande och möjlighet att påverka. Man ska ha ett mål men 
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hur man kommer dit kan se olika ut beroende på barns förutsättningar och förmågor. 

Pedagogerna ska ha som mål att alltid skapa de bästa förutsättningarna för lärande genom 

att stödja utvecklingsprocessen, observera, kartlägga, reflektera och dokumentera barns 

lärande. Doverborg och Pramling Samuelsson (2002) anser att pedagogen ska utmana 

barns tankar för att utveckla deras problemlösningar samt att stödja dem i deras 

konsekvensanalys. För att ta tillvara på barnens individuella kompetens och behov anser 

Björck-Åkesson (2009) att kravet på pedagogerna i förskolan ökat. För att tillgodose 

behovet måste pedagogerna vara medvetna om betydelsen av förskolans miljö, 

pedagogernas kompetens och barnens egna förutsättningar.  

 

Campner och Persson (2000) menar att för att arbetet med läroplanen ska bli tydlig för 

pedagogerna krävs att de själva utvecklas och känner en lust att lära. Likväl som det 

pedagogiska arbetet i förskolan blir mera omfattande och kraven på det administrativa ökar 

behöver all pedagogisk personal fortbildas och öka sina kunskaper. Det krävs att 

pedagogerna har ett stort engagemang och intresse för barns livslånga lärande. Det kräver 

också närvarande pedagoger som lyssnar på barnen och utifrån det skapar en verksamhet 

som tar tillvara på barns nyfikenhet och lust att lära. Genom att pedagogerna är 

medforskare tillsammans med barnen ger man dem förutsättningar att prova nya aspekter 

och hypoteser. 

 

 Lillemyr, Fagerli och Sobstad (2001) menar att det inte finns en klar plan hur man arbetar 

med barn. Barns kunskapsinlärning förändras hela tiden och ställer krav på pedagogerna 

Det kräver en ständig förnyelse och syn på barns upplevelser, ett nytänkande i alla 

situationer och en nyfikenhet på barns inlärning. Pedagogerna måste hela tiden fokusera på 

det enskilda barnet och barngruppens behov för att skapa ett grundläggande värde i det 

egna arbetet. Till sin hjälp kan pedagogerna ha olika strategier för att hjälpa barn i lärande 

processerna, samtidigt får de en ökad förståelse för hur och vad barn gör. 

  

Sterner (2006) anser att om pedagogen förmedlar en uppskattande och tilltalande bild av 

matematik är chansen stor att barnens nyfikenhet accelererar och ger barnen verktyg att 

uppleva och använda matematik i betydelsefulla situationer. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) beskriver betydelsen av barns medvetenhet i vardagsmatematiken. De 

menar att pedagogens kompetens hjälper barnen att reflektera över sina egna tankar samt 

genom medvetna utmaningar stimulera deras kunskaper.  

 

Lenz Taguchi (2005) anser att dokumentationen kan vara ett verktyg för att upptäcka och 

se barns olika lärandesituationer. Samtidigt blir det ett hjälpmedel för att utforma en 

inspirerande miljö för ett fortsatt lärande. Lenz Taguchi (2005) tycker att dokumentationen 

visar barns lärprocesser samtidigt som pedagogernas förhållningssätt och den barnsyn som 

råder på förskolan återspeglas i den pedagogiska dokumentationen. Hon menar också att 

de pedagoger som kan möta barn på ett positivt sätt och med ett välvilligt uttryckssätt 

stärker barns eget lärande. På så sätt hjälper pedagogerna barnen att ta ”makt över sitt eget 

lärande”. Pedagogerna har då skapat en ytterligare strategi för att se och tillvarata barns 

kompetenser. Att observera, anteckna och iaktta är andra strategier som kan hjälpa till att 

utforma stödet till barns lärande behov. Fauskanger (2006) påtalar vikten av att reflektera 

med barnen, han menar att barn omedvetet lär sig men att de i den efterföljande reflektionen 

blir medvetna om sitt eget lärande. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att 

barn blir medvetna om sitt eget lärande när pedagogerna motiverar barnen och 

uppmärksammar vad de kan och vad de lärt d.v.s. positiv feedback. 
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3.4 Den pedagogiska måltiden 

 

Den pedagogiska måltiden ger pedagogen möjligheter att föra samtal som fokuseras på 

exempelvis matematik. Lillemyr, Fagerli och Sobstad (2001) menar att pedagogen måste 

ha kunskap om helheten hos barn. Fördelen med matsituationen menar de är att pedagogen 

ges möjligheter att fokusera, utmana och uppmuntra barns matematiska kunskaper. Genom 

att pedagogerna bemästrar flera olika områden läggs grunden till förståelsen om barns 

läroprocesser och deras individuella förmågor. Björklund (2011) uttrycker att en av 

pedagogens viktiga roll i förskolan är att visa barnen matematikens möjligheter, att 

utforska, upptäcka, uppmuntra och intressera dem för lusten att lära. Denna lust att lära 

förstärks om barnen möter engagerade och kunniga pedagoger som är positiva till 

matematik. Smidt (2010) återger Vygotskijs åsikter om barns begreppsbildning där 

pedagogens uppgift är att föra samma och utmana barns erfarenheter med vetenskapliga 

benämningar för att på så sätt utveckla deras lärprocess.  

 

Samuelsson och Sheridan (2006) anser att i måltidssituationen skapas en känsla av lugn 

och ro där samhörigheten och samtalen utvecklar barnens verbala och sociala kompetens.  

 

Solem och Reikerås (2004) tycker att pedagogers samtal och kommunikation med barnet 

blir ett möjligt verktyg till att ta tillvara på barnets kompetens där frågor, diskussioner och 

förklaringar kan utveckla barnets skicklighet.  

 

När vetgiriga och nyfikna barn möts av intresserade och engagerade pedagoger med egna 

matematik kunskaper, kan de tillsammans med barnens erfarenheter och upplevelser från 

sin omvärld ge och skapa nya erfarenheter och utmaningar. Dessa möten stimulerar och 

utvecklar barnens motivation och lust att lära genom pedagogernas engagemang. När en 

situation uppstår gäller det för pedagogerna att ta tillfället i akt och utmana barnens uttryck 

och infallsvinklar genom frågor och följdfrågor om deras eget lärande, lösningar och 

reflektioner. 
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4 Metod  
 

Jag har observerat barn och pedagoger i två närliggande förskolor. Observationen av 

barnen har skett i den dagliga verksamheten under ett antal förmiddagar där barns uttryck 

av antal i matsituationen kom att registreras samt vilken respons de fått av pedagogerna.  

 

4.1 Urval  

 

För att få svar på mina frågeställningar har jag observerat fyra pedagoger och sju barn på 

två stycken olika förskolor. Barnens ålder har varit 4 -5 år och de pedagoger som observeras 

har alla olika utbildningsgrad, tjänstgörings procent och tjänsteår. 

 

På Förskola A, arbetar en förskollärare och en barnskötare, båda med kontinuerlig 

fortbildning i matematik i förskolan. De har arbetat inom barnomsorgen 27 respektive 11 

år.  

 

På Förskola B arbetar en förskollärare och en outbildad vikarie. Ingen fortbildning i 

matematik har förekommit. De har arbetat inom barnomsorgen 18 år respektive 4 månader. 

Jag har valt mina informanter ur ett bekvämlighetsurval där lokaliseringen av förskolorna 

haft en betydande roll. Enligt Larsen (2009) är urvalet ur ett bekvämlighetsperspektiv en 

strategi där observation personer valts ut utifrån läge och tillgänglighet. Min arbetsplats 

och de förskolor jag valt att observera ligger alla på landsbygden så för att det ska vara 

möjligt att besöka dem flera gånger var det nödvändigt att de låg relativt nära min bostad 

och arbetsplats.  Båda förskolorna är fristående förskolor som drivs av ideella föreningar.  

 

4.2 Metodval 

 

För att mina frågeställningar ska besvaras har jag använt mig av en kvalitativ metod.  Denna 

metod används mest när man vill komma informanterna nära och få svar på hur dessa ser, 

upplever och uppfattar olika företeelser inom undersökningsområdet. Eklund (2013) 

beskriver innebörden av en kvalitativ metod där forskaren medvetet söker fånga aktörernas 

handlingar. En kvantitativ undersökning kräver ett stort urval av informanter, detta kan ske 

genom exempelvis enkäter och marknadsanalyser, oftast är det statistiska resultat som 

eftersträvas (Larsen 2009). Eftersom kvantitativa undersökningar vänder sig till en större 

undersökningsgrupp är det inte möjligt att återkoppla eller förtydliga en undersökning. Den 

ger också mycket data som inte alltid är relevant till undersökningen och som ibland 

behöver bortsorterade. Syftet med min undersökning är att ta reda på hur barn uttrycker 

antal i matsituationen och hur pedagogerna bemöter barnen i dessa situationer. Jag 

använder en kvalitativ metod men Larsen (2009) anser att ett hinder med metoden är att 

det inte är möjligt att ge en onyanserad bedömning. Däremot kan undersökningen indikera 

på en gemensam slutsats genom informanternas och observationernas gemensamhet. 

Larsen (2009) anser att den gemensamhet som undersökningen eventuellt kommer att visa 

kan tyda på att resultatet förekommer på flera platser. Validitet handlar om tillämplighet 

och att jag som undersökare får veta det jag behöver. Validiteten ökar genom att den 

kvalitativa metoden är flexibel där jag som undersökare enbart observerar de situationer 

som jag anser vara relevanta för undersökningen.   
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4.3 Datainsamlingsmetoder  

 

För att undersökningen ska bli så trovärdig som möjligt är jag väl förberedd genom studier 

av litteratur och forskning. Mitt syfte är att se barns strategier, när och på vilket sätt de 

uttrycker antal vid matsituationen samt på vilket sätt pedagogerna främjar och verbalt 

uppmuntrar barns antalsuppfattning och uttryck.  

 

4.3.1 Observation  

 

När jag utfört mina observationer utgår jag från en kvalitativ metod. Eklund (2013) 

beskriver en kvalitativ observation som något där forskaren tar hänsyn, uppmärksammar 

och intresserar sig för flertydig empiri. Hon menar att man koncentrerar undersökningen 

på ett eller ett litet antal undersökningsområden för att på så sätt fånga alla möjliga 

situationer och dess nyanser. Syftet med observationer har varit att se hur människor beter 

sig i en specifik situation. Eklund (2013) menar att observationsstudier är en vanlig 

datainsamlingsmetod när det gäller en kvalitativ studie. Den lämpar sig väl när man vill 

undersöka en händelse utan att synbart inverka på händelseförloppet. Larsen (2009) håller 

med genom att påpeka hur viktigt det är att hålla sig i bakgrunden för att inte inverka på 

det handlingssätt jag observerar Jag använder mig av en iakttagande roll i observationerna 

där fokus är att observera deltagarnas beteenden utan att värdera eller tolka 

händelseförloppet. Data från observationerna nedtecknas i ett häfte där stödord noteras 

samtidigt som en diktafon spelar in samtalen. Larsen (2009) anser att stödord och 

minnesanteckningar blir ett komplement till observationen. Dessa stödord anser hon kan 

hjälpa till i tolkningsprocessen. 

 

4.4 Genomförande 

4.4.1 Observationer 

 

Tiden som står till förfogande har begränsat undersökningens möjligheter. Observationerna 

genomförs under sommaren där barnantalet och personaltätheten inte är optimala. 

Förskolorna har ett flertal måltidssituationer, frukost, fruktstund, lunch och mellanmål men 

för att avgränsa studien väljer jag att enbart observera lunch situationen. Studien är enbart 

relevant för dessa förskolor. Jag bestämmer tillsammans med personalen på förskolorna tid 

och dagar när observationer ska genomföras till ca 20 min.  Vid vissa besökstillfällen sker 

två stycken observationer. 

 

För att påbörja observationerna på förskolorna samtalar jag med pedagogerna om vilka 

dagar som passar. Eftersom observationerna sker under sommaren är det viktigt att de barn 

jag får en undersöknings godkännande ifrån är närvarande. Det finns flera barn på 

förskolorna men de är inte aktuella på grund av låg ålder, de har inte den verbala förmågan 

att uttrycka antal eller att barnets vistelsetid på förskolorna är när jag inte har möjlighet att 

vara där. Jag berättar för pedagogerna att jag gärna vill vara med en stund innan 

matsituationen för att barnen ska få en chans att se och samtala med mig. På så sätt blir 

observationerna lättare och barnen mera avslappnade. I samråd med pedagogerna gör jag 

några prov observationer i barns olika aktiviteter. De kommer till för att barnen ska släppa 

fokus på mig, de blir mera vana av att bli observerade och ser mig inte som en ny pedagog 
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(Larsen 2009). Dessa prov observationer kommer inte att tas med i undersökningen. 

 

Observation 1 på Förskola A  

Deltagarna är fem barn och en pedagog. Ytterligare en pedagog sitter tillsammans med fyra 

yngre barn vid ett annat bord. Jag har kommit ca 30 minuter tidigare för att vara med på 

förskolans lunchsamling och hinna presentera mig. Jag sitter på en stol nära matbordet för 

att kunna höra vad som sägs under matsituationen. Jag är närvarande i matsalen men deltar 

inte i situationen. Jag använder ett anteckningsblock och pennor för att nedteckna 

observationen. Som stöd i denna observation läggs en diktafon fram på fönsterbrädet 

bredvid matbordet. Observationen pågick i 27 minuter. 

 

Observation 2 på Förskola A  

Deltagare är samma barn som i den första observationen samt en annan pedagog. Innan 

denna observation har jag kommit ca 20 minuter tidigare för att kunna vara med på lunch 

samlingen. Denna gång blir jag delaktig i barnens ”mat tåg”. Barnen ställer sig i på en rad 

och sjunger en speciell tåg sång. För att inte bli för familjär med barnen går jag undan och 

kommer tillbaka när alla barn har satt sig. Även denna gång sitter jag på en stol och lyssnar 

på vad barnen och pedagogen säger. Allt nedtecknas i anteckningsboken med stöd av 

diktafonen. Ljudkvaliteten på denna inspelning blir inte optimal. Observationen pågår i 23 

minuter. 

 

Observation 1 på Förskola B. 

Jag har kommit ca 15 minuter innan observationen ska ske. Jag samtalar med pedagogen 

om att vara med under dukningen. Det blir en ganska kort observation på grund av 

barnantalet. Det är inte många barn och pedagoger att duka åt. Två barn och en pedagog 

dukar fram glas, bestick, tallrikar knäckebröd och smör på två bord. Jag sitter på en soffa 

nära borden och antecknar vad barnen och pedagogen säger. Denna gång använder jag inte 

någon diktafon på grund av att den inte fungerar. Observationen tar ca 15 min. 

 

Observation 2 på Förskolan B. 

Observationen sker samma dag och i anslutning till duksituationen. Observationen börjar 

ca 15 minuter efter att dukobservationen är avslutad. Deltagare är fyra barn och en pedagog. 

Det ska vara fem barn men ett saknas på grund av sjukdom. Med i köket är ytterligare en 

pedagog och fyra yngre barn. Jag sitter på en stol bredvid matbordet och antecknar vad 

som utspelas och sägs runt bordet. Diktafonen ligger på bredvid på en stol. Observationen 

pågår i 22 minuter 

 

Observation 3 på Förskolan B. 

Jag kommer till förskolans matsal när barnen redan sitter vid borden. De barn jag 

observerar har alldeles nyligen tagit mat och börjar sätta sig. Jag sätter mig på en stol 

bredvid bordet och antecknar vad barnen och pedagogen säger. Diktafonen ligger på en 

pall bredvid och spelar in vad som sägs och uttrycks. En diktafon ligger på en pall bredvid 

och spelar samtidigt in. Observationen tar ca 23 minuter 
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4.5 Databearbetning 

Jag transkriberar all data från diktafonupptagningar till text samtidigt som jag 

sammanställer mina egna observationsanteckningar. Detta gör jag för att undersöka och 

jämföra texterna. Jag kan då dela upp innehållet i tre delar, dukning, måltidskö och 

bordssamtal. Jag använder Gelman och Gallistel´s (1978) principer som ramverk när jag 

redovisar barns antalsuttryck. Genom detta förstärks och tydliggörs barnens förståelse för 

antal ytterligare. 

   

4.6 Etiska principer   

 

I den här undersökningen följer jag de fyra forskningsetiska principerna, informationskrav, 

konfidentialitetskrav, nyttjandekrav och samtyckeskrav som humanistiska 

Vetenskapsrådet (2009) pekar på.  Dessa forskningsetiska riktlinjer gäller alla deltagare 

som medverkar i undersökningen. Innan jag påbörjar undersökningen informeras alla 

pedagoger, vårdnadshavare och barn om undersökningens syfte. De får också muntlig 

information och genom de utdelade samtyckesblanketter som vårdnadshavarna ska 

godkänna får de information om barnens passiva roll vid observationstillfällena. Både 

vårdnadshavare och pedagoger underrättas om att de när som helst kan avbryta 

undersökningen. Grundteorin är att inga deltagare ska känna sig kränkta eller illa 

behandlade under och efter undersökningen. De deltagande som önskar kommer också att 

få en kopia av undersökningen.   

 

Informationskravet. 

De deltagande blir informerade om undersökningens syfte, både muntligen och genom 

samtyckesblanketten. Pedagoger och barn underrättas om vad jag ska göra samt när det ska 

ske. Informationskravet innebär att allt deltagande ska vara frivilligt (Vetenskapsrådet 

2009). 

 

Konfidentialitetskravet. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare är anonyma, det förekommer inga 

personuppgifter och enbart figurerade namn förekommer. Detta gäller även de 

verksamheter som förskolorna bedriver (Vetenskapsrådet 2009). Allt material som jag 

samlar in avidentifieras och ska inte kunna kopplas till de enskilda deltagarna eller 

förskolorna 

 

Nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material enbart kommer att användas i 

forskningssyfte och till de ändamål som informerats till deltagarna (Vetenskapsrådet 2009).  

 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet är en betydelsefull del eftersom allt deltagande bygger på frivillighet. 

Alla inblandade måste godkänna sin medverkan i studien, men ska även ha rätt att när som 

helst ångra sig och kunna avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2009). Föräldrar och 

pedagoger informeras och godkänner deltagandet via en samtyckesblankett (bilaga 1).  
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4.7 Tillförlitlighet 

 

Jag vill undersöka och se hur barn uttrycker antal i matsituationen samt hur pedagogerna 

responderar och tillvaratar barnens antalsuttryck. Det är främst Gelman och Gallistel´s 

principer som jag utgår ifrån. För att säkra och trygga undersökningens värde krävs det en 

genomgång av tidigare forskningsrapporter och litteratur i barns matematik uttryck av antal 

och pedagogers respons. Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet och 

trovärdighet medan validiteten behandlar undersökningens giltighet. När det gäller 

reliabiliteten i mitt arbete stärks den genom att det materialet som spelas och samlats in vid 

observationer r transkriberas. Den insamlade informationen blir tydlig genom att orden blir 

exakt återgivna. Genom att lyssna och läsa stödpunkterna kan jag intervju återkoppla 

aktuell observation. 

     

Validitet i utförandet gör gällande om undersökningen är möjlig och användbar, om fokus 

är på undersökningens frågeställning och att bortse från inaktuell information (Kihlström 

2007). Genom att grundligt behandla det insamlade data och återkomma kontinuerligt till 

syftet och frågeställningen är det möjligt att kontrollera om informationen behandlar det 

som den är avsatt att göra (Larsen 2009). Enligt Kihlström (2007) är validera att konstant 

reflektera över syftet under arbetets gång. Genom mina observationer av pedagogerna kan 

jag genom kontinuerlig reflektion tydligare klargöra frågeställningen.   
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5 Resultat 

 

Avsikten med undersökningen är att ta reda på hur barn uttrycker antal i matsituationen 

och hur pedagogerna bemöter barnen i denna situation. Undersökningen tolkas utifrån 

Gelman och Gallistel´s (1978) principer som samverkar när barn uttrycker antal. Barn och 

pedagoger observeras under matsituationen och resultaten av observationerna delas in i tre 

olika områden gällande dukning, måltidskö och bordssamtal.   

5.1 Hur uttrycker barn antal i matsituationen 

 

Samtliga Gelman och Gallistel´s (1978) principer blev synliga vid flertalet tillfällen i 

samband med dukning, måltidskö och bordssamtal. Observationerna visar att de olika 

principerna samverkar men i olika grad beroende på situation. 

  

5.1.1 Dukning 

 

Exempel på ett – ett principen visar de barn på Förskola B som konstaterar barnantalet 

genom att benämna alla barnens namn samtidigt som kamraten bredvid markerar  namn 

och antalet med hjälp av sina fingrar och händer. Fingrarna paras samman med barnens 

namn samtidigt som de tillsammans uttalar räkneorden. Parbildningen är tydlig genom att 

barnen säger namnen på de barn de ska räkna samtidigt som de tillsammans markerar 

antalet med sina fingrar. På så sätt kan antalet kopplas till mängden barn. Genom att göra 

det blir slutsatsen att det är nio barn som ska äta lunch denna dag. 

Ett av barnen fastslår att vid ett bord ska det sitta fyra barn. Svaret på pedagogens fråga om 

hur hon visste att antalet är fyra är – ”det vet jag väl, det är fyra stolar där”. Genom att se 

fyra stolar kan hon koppla samman antalet stolar med antalet barn som ska sitta där.  Det 

är flera barn som upptäckter samma sak och konstaterar att det behövs två bord där antalet 

platser och barn ska vara fyra respektive fem stycken. En stol – ett barn, vilket abstraktion 

och antalsprincipen förklarar. När antalet platser blir tydligt är det lätt för de barn som ska 

duka och ställa fram glas – ”du får ta fyra, så tar jag fem”, på så sätt visar barnen att antalet 

platser vid borden också symboliserar antalet glas, bestick och tallrikar.  

                                                                                                                 

Antalsprincipen är också synbar när barnen konstaterar att det behövs arton bestick, nio 

gafflar och nio knivar. Men för att komma till den slutsatsen använder de sig också av 

abstraktionsprincipen, principen om godtycklig ordning och stabil ordning när de ska 

räkna antalet bestick som behövs till borden. Till hjälp använder de pedagogens nio 

fingrarna, som får symbolisera antalet gafflar respektive knivar. Ett-ett principen beskriver 

betydelsen av att kunna para samman fingrarna med antalet bestick och benämna dessa 

med ett räkneord. Fingrarna räknas två gånger, en gång för gafflar och en gång för knivar, 

utan avbrott eller upprepning av räkneramsans ordningsföljd. 

  

Den godtyckliga ordningen visar att det inte spelar någon roll från vilket håll barnen börjar 

räkna eller hur grupperingen ser ut, det viktiga är att förstå vilka fingrar som blivit räknade 

och hur många som återstår. Barnen är tydligt konsekventa när de alltid börjar med antalet 

ett för att fortsätta med två, tre o.s.v. Ett barn konstaterar att det är arton, lika mycket som 

-”nio knivar och nio gafflar”. Pedagogen i observationen spelar en betydande roll när hon 

tillsammans med barnen räknar ett av barnens nio fingrar två gånger. På så sätt förtydligas 
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barnens antalsuttryck och tillsammans kan de hjälpa varandra att räkna och komma fram 

till rätt antal. Observationen visar också att barnen använder och kopplar ihop olika 

tillvägagångssätt till exempel räkna högt och tydligt säga det sista räkneordet när de 

uttryckte antal. 

Förskola A dukade inte tillsammans med barnen vid observationstillfällena.  

5.1.2 Analys, Dukning 

 

Dukning situationen på Förskola B ger barnen möjlighet och chans att tillsammans med 

pedagogen öka sin förståelse för antal, exempelvis ramsräkning, fingerräkning och 

antalsuppfattning. Bland annat använder barnen sammanparning där fingrar och namn 

tillsammans skapar en förståelse för antal. Heiberg Solem och Lie Reikersås (2004) menar 

att barn använder sig av pekräkning på varierande vis bl.a. genom att säga namn samtidigt 

som de markerar antalet på sina fingrar. Två barn använder varandra för att tydliggöra antal 

genom att den ena säger namnen och den andra markerar namnen på sina fingrar för att på 

så sätt komma fram till en summa. Andra barn använder sig av förflyttnings räkning, det 

som ska räknas flyttas eller byter plats samtidigt som räkneorden sägs högt (Heiberg Solem 

& Reikersås 2004). Barnet räknade bestick och flyttade fingrar för att markera antal 

samtidigt som det räknade högt. 

 

Några av barnen vill beröra fingrarna när pedagogen och barnen räknar barnantalet medan 

ett annat barn ser på sina fingrar och snabbt kan beräkna rätt barnantal. Dessa olika resultat 

visar att barn lättare får en antalsuppfattning genom att koppla samman beröring, visuell 

förmåga och upprepning. Genom att se och förstå ”bilder” och sedan koppla samman dessa 

till antal gör att antal förståelsen blir tydligare och större. Även om barnen inte tydligt har 

en antalsförståelse blir den påtaglig när flera strategier samverkar. Genom att ta hjälp av 

varandra och pedagogen blir det ett samspel som resulterar i att man gemensamt får en 

antalsförståelse för de tallrikar och bestick som behövs.  

 

Resultatet visar att det inte är viktigt vilken strategi som barnen börjar använda utan vad 

det blir för resultat. Gelman och Gallistel (1978) principer samverkar i barnens lärprocess 

för att resultera i ett förståeligt resultat. Exempel på detta är att barnen tillsammans ökar de 

sin förståelse för antal genom att använda varandras förmågor och delge varandra 

lösningar. Av den orsaken är det av betydelse att pedagogerna beaktar barns matematiska 

uttryck för att kunna uppmärksamma och väcka deras intresse för matematik.   

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att dukning är en betydelsefull aktivitet 

som inspirerar barnens matematiska utveckling genom att barnen blir delaktiga och 

stimuleras till antalsuttryck och räkning.  

5.1.3 Måltidskö 

 

Även denna situation visar på ett samspel mellan de olika principerna. Barnet på Förskolan 

B uttrycker att ” tre och tre är sex, det vet jag” visar prov på antals principen genom sin 

förståelse för antal, det behöver inte räkna föremålen flera gånger utan kan använda det 

sista räkneordet för flera mängder samtidigt som abstraktions principen blir synlig genom 

barnets kunskap om vad som kan räknas samt att se och urskilja de speciella egenskaper 

hos de föremål som räknas, exempelvis köttbullar.  

 

Den återkommande frågan för flera barn på Förskolan A är ” hur mycket/många får man 
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ta”? Pedagogen svarar 6st och barnen konstaterar att om de tar ”tre nu, så kan vi ta tre till, 

för att fröken sa att man får ta sex och då är det tre kvar”, det visar uttryck på kunskaper 

för ett-ett principen genom förståelsen för att man kan para ihop antal med rätt räkneord 

och antalsprincipen genom sin kunskap om att utnyttja det sista räkneordet samt principen 

om den godtyckliga ordningen som beskriver barnens förmåga att enbart räkna ett föremål 

en gång. De yngre barnen tittar på de andra barnens tallrikar och tar lika många under 

tystnad. Pedagogen frågar några barn om de vill ha hälften, 4st köttbullar? Barnet 

kommenterar att ”nu är du lite tokig, har du glömt att ska vara tre”? Pedagogen säger att 

hon tror att ” fyra plus fyra är sex” och får till svar från barnet ” nej, fel, fel det är ju tre”. 

  

Det finns flera situationer i observationerna som visar på genom att parvis fastställa om 

antalet är lika eller om det är ojämnt uppvisades p ett samspel mellan de olika principerna, 

exempelvis när barnet på Förskola B grupperar maten, ett barn tar alla sin köttbullar på en 

gång, lägger de tre och tre på varsin sida och lägger potatisen emellan. ”Tre och tre och en 

emellan” säger han. Han ser olika mängder och rov på ett-ett principen och genom barnens 

konsekvens när de räknar kom den stabila ordningen till uttryck.  

5.1.4 Analys, måltidskö 

 

I barnens måltidskö samverkar flera av Gelman och Gallistel (1978)  principer tillsammans 

med barnens egna strategier. De menar att situationen och pedagogens förhållningssätt och 

bemötande påverkar vilken samverkan principerna får. Pedagogen på Förskola A säger att 

sex köttbullar är det tillåtna antalet barnen får ta och eftersom det är ett tal som barnen 

tydligt förstår och kan dela i olika antal visar de också att de omedvetet använder flera av 

räknesätten bl.a. addition och subtraktion. De söker bekräftelse i sina antaganden genom 

att hänvisa till ”fröken sa att man får ta sex och då är det tre kvar”. För ett av barnen är det 

viktigt att också jämföra och se hur mycket de andra barnen lägger upp på sin tallrik för att 

på så sätt få en bekräftelse på sina egna antal uttryck.  

 

Solem och Reikerås (2004) menar att barn får matematiska erfarenheter och upplevelser 

när de möter pedagogernas dagliga användning av matematik och antal uttryck. Genom att 

barnen dagligen får konfronteras med betydelsefulla och givande matematiska uttryck får 

de en ökad förståelse för matematiska sammanhang till exempel i måltidskön där barnen 

dagligen frågar samma sak, ” hur många får man ta? ”Pedagogens antal svar och 

kamraternas respons ger en känsla av gemenskap, där antal uttrycken är en gemensam 

nämnare. Barnet på Förskola B visar på en samverkan av principerna samtidigt som barnet 

har sin egen strategi att se antal. Hans uttryck ”tre och tre och en emellan” visar en 

förståelse av antal genom att tre och tre är sex, vilket var så många man får ta och sedan är 

det en emellan. Detta gör han utan att högt räkna antal men lägger maten i mängder.   

 

5.1.5 Bordssamtal 

 

I barnens samtal på Förskola A är antalsprincipen synlig i situationen när barnen delar sin 

mat i bitar och samtidigt petar på dem. – ”Jag delar i fyror, kolla, ett, två, tre, fyra” sa ett 

barn som räknar sina delade bitar. Genom uttrycket visas förståelse för den stabila 

ordningen genom användandet av antal orden i rätt ordning. Förståelsen för det sistnämnda 

räkneordet visar sig när de inte behöver räkna antalet bitar flera gånger när de anger antalet 

för varandra och pedagogen. 
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Observationerna visar att barnen använder och kopplar ihop olika tillvägagångssätt till 

exempel räkna högt och tydligt säga det sista räkneordet. Fingerräkning och att känna/peta 

på det som räknas är andra strategier som barnen också använder när de beräknade antal 

och påtalade det senaste antalet. De visar prov på principen om stabil ordning när de delar 

och räknar alla matbitar på tallriken samt räknar varandras delade bitar, – ” En, två, tre 

köttbullar” säger en flicka – ”Hur många har du”? – ”Jag har fem, kolla. En, två, tre, fyra 

och fem” säger pojken samtidigt som han petar på varje bit med sin gaffel. Denna 

observation samspelar med grundregeln om räkneordens ordning genom att barnen 

räkneramsar i rätt följd samtidigt som de räknar föremålen en gång med en tydlig 

markering/ beröring av de bitar som är räknade. När sedan pedagogen ber barnen att äta, 

räknar de bitarna de stoppar i munnen oberoende på vad det är för sort vilket ger ytterligare 

exempel på räkneordens ordning och antalsprincipen. 

 

På förskola B visar barnet som räknar – ” ett, två, tre, fyra, nu är det fjärdedelar ” uttryck 

av antalsprincipen och abstraktionsprincipen när hon delar sin mat samtidigt som hon 

markerar sina räkneord genom att beröra bitarna och abstraktionsprincipen innebär helt 

enkelt att mängden kan räknas. Hon räknade högt och petade på varje del. Flera av barnen 

följer hennes exempel och börjar spontant räkna sina portionsbitar, genom att använda och 

uttrycka räkneorden visas en förmåga som barnen väl behärskar.  Fingerräkning och att 

känna/peta på det som räknas är andra strategier som barnen också använder när de 

beräknar antal och påtalar det senaste antalet. Genom att koppla antalet bitar med hjälp av 

de ordnande räkneorden visar barnen förståelse för antal i en mängd utan upprepa 

räkneorden. Det kan också ses att barnen har kunskap om abstraktionsprincipen när de på 

egen hand tar initiativ till beräkning av antal. Till exempel räknar barnen det naturmaterial 

de samlat och tagit hem från skogen. 

 

På Förskola A samtalar barnen om sitt insamlade naturmaterial, det är tjocka, smala, korta 

och långa pinnar som tillsammans med insamlade kottar visar att barnen oberoende av 

utseende och sort räknar och uttalar den sammanlagda räkne mängden. Samtidigt blev 

abstraktionsförmågan blir synlig när barnen berättar om antalet ting det plockat med sig 

från skogen-”elva saker från skogen, fem smala pinnar och sex kottar”, vilket visar att 

barnet inte bry sig om vilken sort sakerna är utan det är antalet som är betydelsefullt. Barnen 

uttrycker också begrepp som stor och liten när de förklarar vilken väg de gått och hur de 

sett ” massor av myror, flera hundra” och att de myrorna bar på barr och att ” fyra, fem 

myror burit på en skalbagge”. Det gemensamma för observationen är att den visar barnens 

förmåga att räkna genom att de oftast kombinerar de olika principerna. Det som främst 

visas är abstraktions, antalsprincipen som tillsammans med räkneordens ordning är de 

principer som barnen främst använder. Det sista barnen gör innan de dukar av är att vända 

på glaset och titta om det står några siffror under det. Den viktiga frågan är ”Hur många år 

är du i glaset”? De siffror som barnen då ser benämns ett och ett. Står det åttioett säger 

barnen ” först en åtta sedan en etta”. Tillsammans med pedagogen kommer de sedan 

överens om vilket tal som är högst.  

  

På förskola B blir antalsprincipen tydlig genom att barnen spontant räknar antal på sina 

tallrikar och när de tar mat. Detsamma visar barnet som självmant räknar sina delade 

bitar, abstraktionsprincipen visas genom barnets uttryck av att räkna fjärdedelar -Ett, två, 

tre, fyra, nu är det fjärdedelar.  
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5.1.6 Analys, bordssamtal 

 

För pedagogen är det utmaning att fånga barnens uttryck och tolka deras intentioner. Miljön 

och pedagogens uppmuntran visar på en betydelse i samspelet och hur samtalsämnena 

utvecklas med barnen. Johansson (2003) menar att vi behöver kunna samspela och 

kommunicera för att delta och uttrycka tankar och funderingar, när pedagogen på ett 

skämtsamt sätt spinner vidare på barnens antalsuttryck skapas ett förtroende som genom 

hennes felsägningar ger barnen känslan av att ”lyckas”. Barnen tycks uppskatta att 

pedagogen bjuder på sig själv, busar, har fel och är lite tokig. Doverborg och Pramling 

Samuelsson, (1999) anser att barns antalsuppfattning handlar om pedagogens förmåga att 

dagligen inspirera och utmana barnens matematiska erfarenheter. Doverborg och 

Emanuelsson (2006) menar att pedagogers samtal ger barnen en chans att ge uttryck för 

sina funderingar och möjligheter att vidareutveckla sina kunskaper. De menar att 

pedagogens visade intresse tillsammans med de egna kunskaperna för barnens matematiska 

formuleringar uppmuntrar och stödjer deras fortsatta matematiska tankeverksamhet och 

utveckling.  

  

Barnen på Förskola A och B visar att matematiska begrepp skapar ett naturligt samband 

genom de gemensamma erfarenheter och diskussioner som barnen delger varandra. Det är 

synligt när barnen ska dela sin mat och tar på varje bit samtidigt som de ramsräknar och 

flyttar varje bit från den ena kanten till den andra. Barnen använder gärna beröring 

tillsammans med ramsräkning, fingerräkning eller pekräkning där föremålet berörs 

samtidigt som barnet räknar eller att genom konkret se antalet på tallriken samtidigt som 

de ramsräknar eller jämför föremålen.  Doverborg (2006) menar att barnens matsituation 

skapar matematiska utmaningar där verklighetsförankring stimulerar deras matematiska 

förståelse. Solem och Reikerås (2004) beskriver också barns överblick, där barnens 

antalsförståelse gör att de inte behöver räkna antal utan kan göra bedömningar utifrån det 

de sett. 

 

Barns förståelse för matematik utvecklas utifrån deras erfarenhetsvärld, där matematiken 

blir tydlig och meningsfull genom olika upplevelser (Ahlberg 1995). Att räkna pinnar, 

kottar, köttbullar eller myror har ingen betydelse, det viktiga är summan. Fauskanger m.fl. 

(2006) menar att genom att barnen räknar och använder konkreta objekt såsom pinnar 

kottar och köttbullar ökar deras matematiska förståelse. När det handlar om större tal, som 

i situationen med glasen och myrorna på Förskola A blir det svårare. Barnen förstår inte 

antal betydelsen av skiffer symbolerna eller antal uttrycket massor som blir flera hundra 

för att betona hur många det. Massor myror är så många att de inte kan förstå antalet 

detsamma är det med uttrycket flera hundra som i detta fall är likställt med massor. Barnen 

behöver pedagogens hjälp med att tyda och förklara detta. I observationen med glasen är 

siffrorna och antalet ur barnens perspektiv kopplade till antal, ålder och tid. Utmaningen 

och nyfikenheten är att undersöka hur siffrornas placering i glasen påverkar antal 

betydelsen och förståelsen för siffrornas placering som ska ge så högt tal som möjligt. 

 

Doverborg (2006) anser att förståelsen för matematik ökar om barnen upprepade gånger 

får uppleva och bevittna olika matematiska situationer. Enligt Sterner och Johansson 

(2006) är det vanligt att barn bedömer och jämför exempelvis storlek och antal. De menar 

att olika situationer och upprepade tillfällen skapar förutsättningar för en ökad förståelse 

för antal och matematik. Genom att barnen upprepade gånger bl.a. undersöker de olika 
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glasens siffersymboler och kombinationer lär de sig att nitton är mindre än åttioett. Tydligt 

är dock att de inte förstår talens innebörd, Sterner m.fl. (2006)  beskriver betydelsen av att 

barn får möta innebörden och egenskaper av antal. Att samarbeta och hjälpa varandra som 

barnen gör på båda förskolorna anser Solem och Reikerås (2004) utvecklar det matematiska 

språket.   

 

5.2 Hur bemöts barnen i matsituationen av pedagogerna? 

 

Observationerna visar att pedagogerna vid de flesta tillfällen tar väl tillvara på barnens 

antalsuttryck och försöker vidareutveckla dessa med hjälp av följdfrågor. Pedagogerna ger 

också barnen talutrymme, stöd och möjlighet att gemensamt finna en lösning eller 

förklaring på olika frågeställningar och uttryck. 

 

5.2.1 Dukning 

 

Pedagogen på Förskola B ger prov på måltidssituationens möjligheter att utmana och hjälpa 

barnen i deras matematiska förståelse genom att fråga och reflektera barnens lösningar. 

Undersökningen visar att pedagogerna ger barnen en chans att undersöka och upptäcka sina 

kompetenser för att förstå och förklara antal. Genom att ge barnen talutrymme, får de 

möjligheten att kommentera, diskutera och reflektera innan pedagogernas frågor ställs. Det 

visar barnet när hon kommenterar pedagogens fråga om betydelsen av antalet fyra. – ” Det 

vet jag väl, det är fyra platser där”, genom att pedagogen lät henne titta och se bordet 

skapades en förståelse för antalet fyra, fyra stolar är lika med fyra barn. Även om 

pedagogerna på förskola ibland är tysta är de ändå engagerade i barnens samtal genom 

huvudnickningar, ögonkontakt och kroppspråkligt. De lyssnar in vad barnen säger för att 

sedan ställa följdfrågor och genom att be barnen räkna sina kamrater kan de fortsätta med 

följdfrågor som belyser och förstärker barnens egna kunskaper. Pedagogernas frågor är ofta 

till stöd för barnens problemlösning. 

 

  

På Förskola A ges barnen öppna frågor som kan leda till en gemensam slutsats exempelvis 

när barnen är osäkra på antalet bestick som behövs. Pedagogens kommentar belyser hur 

många barn det är på förskolan och att alla barn erfordrar två bestick var. Frågan som följer 

är ”hur många bestick behövs på bordet”, den frågan är inte ställd till något specifikt barn 

utan alla ges en chans att fundera över antalet. Genom att be barnen att upprepade gånger 

räkna antal ges alla en chans att räkna och tänka efter. Med pedagogens visade stöd och 

barncentrerat förhållningssätt skapas en gemensam grund där samspelet mellan pedagog 

och barn ger pedagogen möjligheter att uppmärksamma och poängtera betydelsen av 

antalsuppfattning. Detta visas när pedagogen tillsammans med barnen räknar på fingrarna 

för att gemensamt komma fram till det rätta antalet. 

  

Barnen får upprepade gånger räkna antalet barn, glas, tallrikar och bestick. Pedagogens 

fortsatta respons och frågor handlar om hur många glas som behövs, hur många av de allra 

yngsta barn som ska äta, om de har räknat hur många pedagoger som ska äta på förskolan 

eller hur många tallrikar och bestick det går åt. De yngre barnens får stöd och uppmuntran 

genom att pedagogerna mötte deras antalsuttryck och ramsräkning genom att upprepa 
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räkneramsan samtidigt som antal betydelsen visades upp med hjälp av fingrar eller föremål. 

På så sätt blir räkneorden tydliga samtidigt som antal betydelsen visas upp på ett 

lättförståeligt sätt. 

  

  

5.2.2 Analys, dukning 

  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att barn som lär utifrån sitt intresse söker 

ökad kunskap och på så sätt blir mera engagerad i sitt eget lärande. Därför är det av största 

vikt att pedagogerna utgår från barnens förmågor och går ned på deras nivå. Genom att på 

så sätt stärka barnens självkänsla och tilltro ökas kunskaperna om antalsuppfattning och 

matematik. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) anser att en utforskande miljö är 

av betydelse där barnen själva får upptäcka och lära. När pedagogen på förskola A 

upprepade gånger återkommer till samma eller liknande frågor visas barnen prov på en 

ökad förståelse för hur många ex tallrikar, glas och bestick det behövs för att duka borden. 

Likaså när de upprepar räkneramsan och tillsammans med pedagogen kopplar föremål eller 

personer samman med pekningar, fingrar eller nickningar. Då blir antal förståelsen tydlig 

och pedagogen kan tillsammans med barnen knyta samman tal begreppen med direkta 

föremål och personer.  

 

Björklund (2011) menar att pedagogens barnsyn speglar vilket resultat som framkommer 

och att allt lärande bygger på tidigare erfarenheter.  Enligt Smidt (2010) menar Vygotskij 

att lärande pågår hela tiden när barn samspelar med jämnåriga och äldre barn samt vuxna. 

Pedagogen ger barnen erfarenheter genom sina återkommande frågor och utifrån dessa 

utmanas barnen att utveckla sina egna lärprocesser och förklara för barnen att det finns 

olika sätt att komma fram till en samma sak. Pedagogens kunskaper, intresse och 

engagemang visar också på en inställning där matematik och barnens antalsuttryck är i 

fokus. Dukning situationen präglas av lugn, glädje och tid som ger alla barn möjligheter att 

komma till tals och genom pedagogens sätt att prata med barnen ges trygghet att 

tillsammans synliggöra olika matematiska begrepp.         

  

5.2.3 Måltidskö 

 

Observationerna visar på en lugn och harmonisk miljö med få barn på Förskolan A. 

Pedagogerna ger ett avspänt och harmoniskt intryck där fokus är riktat mot barnen. Under 

barnens måltidskö och efterföljande matuppläggning är samtalets inriktning mest fokuserat 

på antal. Barnen frågar ”hur mycket mat får mat ta, hur många”? Med stöd av pedagogerna 

kan barnen ofta lösa sina matematiska dilemman själva. Det visar pedagogen som på 

barnets undran svarade att de kan börja med att ta hälften av det tillåtna antalet köttbullar 

som nu var sex stycken. När det var de äldre barnens tur frågade pedagogen skämtsamt om 

det var okej att lägga på fyra st. köttbullar? Ett barn besvarade hennes fråga med ” nu är du 

lite tokig, har du glömt att det ska vara tre?” Pedagogen förklarade att hon trodde att ”fyra 

plus fyra är sex, alltså är hälften av sex fyra”. Barnen skrattar och säger att ”nej, fel, fel det 

är ju tre”. Pedagogen ses vara koncentrerad och intresserad av barnens samtal och ger 

kommentarer som ses uppmuntra och stimulera barnens antalsuttryck. Genom att skoja 

med barnen upplevs situationen mera lustfylld och pedagogens förklaring på sin felräkning 

ger barnen chans att ge det rätta svaret.               
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Under måltidskön är det barnen själva som reflekterar över antal och olika matematiska 

begrepp i samtalet med varandra, pedagogen nickar och ler för att bekräfta deras 

antaganden och resonemangs resultat.   

  

  

5.2.4 Analys, måltidskö 

 

Observationen visar att barnens antal uttryck blir extra tydligt när de tar mat själva. Barnen 

frågar ”hur mycket mat man får ta”, t.ex. köttbullar och pedagogens svar och uppmaning 

att börja med hälften utmanar barnen att använda olika strategier för att räkna ut rätt antal. 

Denna utmaning upplever barnen som svår i början men genom att regelbundet stimulera 

och upprepa utmaningen börjar de förstå begreppet. Genom att busa lite och räkna/ säga 

fel stimuleras kontakten mellan barn och pedagog och deras självkänsla stärks och ökar. 

På så sätt ges uppfattningen om att det inte är så farligt att säga/ ha fel.  Johansson (2003) 

anser att pedagogen i förskolan har en betydande roll när det gäller att kommunicera med 

barnen, genom att skapa och utveckla ett meningsfullt utbyte av kunskaper.    

5.2.5 Bordssamtal 

 

Observationerna på båda förskolorna visar att barnen ofta samtalar om matematik under 

bordssamtalen och att pedagogerna oftast återkopplar med en fråga. När pedagogen på 

Förskola A ber barnen att äta upp sin mat resulterar det i att barnen börjar räkna sina delade 

matbitar varje gång de stoppar dem i munnen. Eftersom barnen talat om mängden köttbullar 

på sin tallrik återkopplar pedagogen deras antal uttryck med att fråga hur många de har. 

”En, två, tre köttbullar”, på så sätt har räkneordens ordning upprepats och ger en förståelse 

för antal.  

 

Ett exempel som visas på Förskola A är när barnen tidigare hade varit på skogsutflykt och 

pratade om hur många pinnar de tagit med sig hem, pedagogen frågade ”om det var långa 

eller korta pinnar de hittat? Hur många pinnar hade de hittat sammanlagt? . Samtalet och 

frågor riktade in sig till alla barn men en gemensam regel var att ingen fick prata i mun på 

varandra. Pedagogen försökte ge alla lika mycket talutrymme genom att fråga det barnet 

som inte pratat så mycket en specifik fråga, gällande dennes antal av pinnar och storlek. 

Barnen började sedan förklara vart de hittat pinnarna och vilken väg de gått till skogen. 

Pedagogens frågor handlade om barnen ”gick över den stora och lilla bron? Såg de 

myrstigen och fanns det några myror där? ”Barnen förklarade att de ”sett massor med 

myror, flera hundra” Pedagogens respons blev då ” oj det var många myror, vad gjorde 

dem?” Barnen svarade att ”de bara sprang hit och dit, en del bar små barr och fyra eller 

fem stycken hade burit på en skalbagge”.  Pedagogen konstaterar att ”det måste varit en 

stor skalbagge eftersom det gick åt fem myror att bära den”.      

 

En av observationerna på Förskola B visar pedagogens tysta samtycke när barnen räknar 

antal på sin tallrik, hon bemöter barnens räkneord, ” en, två, tre, fyra, nu är det fjärdedelar” 

med ett leende och en nickning. Hon frågar ”har du fjärdedelar på tallriken”? Vilket får 

barnen att räkna bitarna ännu en gång på tallriken? 

 

Iakttagelser på Förskola B påvisade att pedagogerna oftast mötte barnens matematiska 

frågor och funderingar med en följdfråga. Dock var det inte alldeles tydligt att följdfrågan 
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alltid följdes upp, varken av barn eller pedagoger. Detta var speciellt tydligt när det var 

flera barn som uttryckte sina tankar och funderingar. Ofta uppenbarade det sig när 

pedagogens fokus var inriktad på praktiska uppgifter såsom att fråga om måltidsdryck, 

servera mjölk, vatten, hjälpa till att dela mat eller påminna barnen om deras bordsskick. Ett 

fåtal gånger fanns det inget tydligt samspel mellan barnens spontana uttalade antalsuttryck 

och pedagogens bemötande, vid dessa tillfällen var pedagogens uppmärksamhet inriktad 

på barnen som satt vid bordet bredvid eller i samtal med en annan pedagog. De matematiska 

antalsuttryck som uttalas handlade oftast enbart om den mängd och antal som ligger på 

tallrikarna. De kommentarerna påtalades sällan av pedagogen, responsen var otydlig. 

Under observationerna är det barnen själva som spontant reflekterar över antal och olika 

matematiska begrepp.  

  

5.2.6 Analys, bordssamtal 

  

Johansson (2003) anser att samtalen vid måltiden är en viktig del där lärandet grundar sig 

i social samvaro och situationer. Där ges utmärkta tillfällen att ta tillvara på barnens uttryck 

och uppmärksamma allas samtalsämnen och åsikter. Det är också viktigt att låta barn 

reflektera, vidga och utveckla samtalet och låta alla komma till tals. Det skiljer en del på 

de olika förskolorna på hur man bemöter barnen matematiskt. 

  

På Förskola A ges pedagogerna kontinuerligt information från övriga fortbildande kollegor 

samtidigt som de reflekterar över förskolans matematiska förhållningssätt. Alla pedagoger 

upplevs vara överens om måltidens betydelse och försöker ha ett gemensamt synsätt.  

Johansson (2003) menar att tillvaratagandet av barns egna förutsättningar och kunskap är 

viktigt i det matematiska bemötandet. Jag har analyserat observationerna och ser att 

pedagogerna på Förskola A möter barnen med ett större intresse, engagemang och respekt. 

Pedagogerna utnyttjar situationen för att utveckla barns antal uttryck genom att ställa 

utmanande frågor och tillsammans ges barn och pedagog en givande grund som utvecklar 

nya matematiska begrepp. Genom att visa intresse för vad barnen säger skapas en 

förutsättning för att utveckla den matematiska förmågan. Delaktigheten och samvaron 

tillsammans med barnen ger pedagogerna konkreta möjligheter att utmana, förklara antal 

och olika begrepp. Intresset som pedagogerna gav barnen utvecklade samtalen där 

matematiken får en central roll. 

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2002) är det viktigt att pedagogen alltid 

reflekterar över sin pedagogik och inte tar något för givet. Pedagogen synliggör barnens 

matematik genom att vara medforskare och utmana barnens tankegångar. Emanuelsson och 

Doverborg (2006) menar att genom att vara delaktig i barnens tankegångar kan 

pedagogerna ändra, justera och påverka inriktning för att fokusera och stimulera barnens 

matematiska lärande En av pedagogens färdigheter är att se barnets behov av stöttning, 

utmaningar och motivation. Genom pedagogens uppmuntrande pedagogik får barnen att 

förklara och utveckla sitt tänkande. De kan då också delge sina kamrater de nyupptäckta 

kunskaperna och problemlösningarna.  

 

Doverborg (2006) menar att barn utbyter kunskaper och lär sig i samspel med andra barn 

och vuxna samt att lärandet är något som alltid pågår för att omvärlden ska bli förståelig 

och hanterbar. De pedagoger som lyssnar och utvecklar barns tidigare erfarenheter och 

planerar verksamhet och aktiviteter efter detta stärker barnets självkänsla och uppmuntrar 

deras lärandeprocess.  
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Matematik innehåller mera än att bara räkna, barnen använder sin omvärld för att 

strukturera upp matematik förståelsen genom att referera till sina upplevelser, t.ex. 

situationen med pinnarna i skogen. Pedagogens frågor och respons om närmiljön och 

myrors storlek för att kunna bära en skalbagge visar att barnens omvärld och dagliga 

aktiviteter ger en god grund att utveckla deras matematiska lärprocess. Ofta kan 

pedagogerna peka på olika mönster, former, jämförelser och rumsuppfattningar som inte 

upplevs som matematik hos barnen men som är av betydelse i den fortsatta matematiska 

utvecklingen.  

 

Johansson (2003) anser att pedagogen har en betydande roll när det gäller att kommunicera 

med barnen, genom kommunikationen under måltiden kan pedagogen skapa och utveckla 

ett positivt och meningsfullt utbyte av kunskaper Denna positiva känsla är viktig när barnen 

sedan ska fortsätta att lära i skolan senare i livet. 
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6 Diskussion 

 
Jag upplever att jag fått en inblick i hur barnen uttrycker antal och hur pedagogerna bemöter 

barnens antaluttryck i måltidssituationen. Observationerna genomfördes på två förskolor 

på landsbygden med relativt få barn. Jag har observerat barn och personal på de två 

förskolorna. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Jag utförde en kvalitativ studie eftersom det passade mitt syfte. Genom mina observationer 

har jag fått en inblick i barns uttryckssätt och hur pedagogerna tar tillvara på deras 

uttalanden. Genom att pedagogerna visste att det var matematik och främst antal uttrycken 

som jag skulle observera är det möjligt att deras agerande kunde vara konstruerat. Men det 

var inte något som jag tydligt kunde se när jag transkriberade anteckningar och 

ljudinspelningar. Det har skapat tankar hos mig själv om mat situationens möjligheter och 

hur jag kan utveckla min pedagogiska roll när det gäller barns antaluttryck och övriga 

matematiska utvecklingsområden. 

 

De barn som deltagit i undersökningen har varit i nästan samma ålder när de observeras, 

vilket har gjort undersökningen och barnens antaluttryck lättare att sammanställa.  

 

Jag spelade in och stöd dokumenterade det som barn och pedagoger sade. Inspelningarna 

har varit till stor hjälp eftersom det i en del observationer varit många som talat. Jag skulle 

aldrig ha hunnit nedteckna allt detta för hand. Patel och Davidsson (2011) anser att 

observationer är en bra metod när man vill undersöka och samla data om det som berör 

händelser och beteenden.  Jag tror att det varit lättare om jag hade haft en studiekamrat att 

göra undersökningen med då vi kunnat observera flera förskolor. Det hade varit givande 

att observera flera förskolor för att kunna jämföra resultatet samt haft någon att resonera, 

tala och diskutera med. 

  

6.2 Resultatdiskussion 

 

Undersökningen visar att pedagogerna är medvetna om förskolans roll i barnens 

matematiska utveckling och mitt resultat visar att barnen oberoende av pedagogerna pratar 

om matematik och antal väldigt ofta. Barnens antal uttryck visar att de ofta är förknippade 

med det som hänt ”här” och ”nu”. Det som de upplevt ganska nyligen är det som kommer 

fram i deras samtal och ofta blir de påverkade av kamraternas samtalsämnen. De flesta av 

barnen hade ganska goda kunskaper i antalsuppfattning, ett fåtal av barnen visade en viss 

oförståelse för detta. Det var främst betydelsen och innebörden av antal som var ett problem 

hos en del barn. Delaktigheten och behovet att synliggöra matematiken i rutinsituationer 

ger pedagogerna en god chans att på ett medvetet sätt lyfta fram matematik begreppen i 

barnens omvärld. 

 

Hos de pedagogerna där det uppfattas vara en samsyn och en tydlighet angående det 

pedagogiska arbetet blir utvecklingsarbetet tillsammans med barnen tydligare för alla och 

man vet varför ett visst tillvägagångssätt tillämpas. Mina förväntningar stämde ganska väl 

överens med det som många pedagoger uppfattar, nämligen att måltidssituationen är ett 

ypperligt tillfälle att belysa och pedagogiskt arbeta med matematik. Barn använder olika 
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strategier vid olika situationer men det mest betydande är att alla barnen mer eller mindre 

använder sin fingrar till hjälp. Gemenskapen och att delge varandra visas också vara en 

strategi som är utmärkande tillsammans med ramsräkning. För att utmana barnen och göra 

måltidssituationen mera givande skulle pedagogerna kunna utmana barnen ytterligare 

vartefter de utvecklar nya kunskaper. För att detta ska kunna ske behöver varje pedagog se 

det individuella behovet och varje barns individuella utveckling. Det kan ske genom att 

varje barn får en fråga eller en uppgift där lösningen kan se ut på olika sätt. På så sätt 

utmanas barnen utifrån sina egna förutsättningar där gemenskapen och de olika 

problemlösningarna driver var och ens matematiska utveckling framåt.  

De tydliga antaluttrycken i måltidssituationen visas när barnen hämtar/tar mat och senare 

delar sin mat på tallriken. Antal begreppen blir konkreta för barnen genom det som de lagt 

på tallriken och det antal som pedagogen sa godkänt att börja med. Maten delas i mindre 

delar, antal räknas allt eftersom det delas, halvor och fjärdedelar. Genom att olika antal och 

begrepp finns framför dem blir matematik lätt synlig och förståelig. Finns då pedagogen 

där och kan fråga och utveckla barnens kognitiva förmåga skapas ett tillfälle som utvecklar 

den egna reflektionen för att på så sätt utveckla deras matematiska kunskaper och tankar. 

Engagerade och intresserade pedagoger tillvaratar barnens matematiska uttryck tydligare 

och genom en gemensam samsyn och samverkan angående förhållningssättet skapas en 

ökad kommunikation som kan utveckla den matematiska verksamheten. 

  

6.3 Slutsats och förslag på vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att göra en större studie främst där frågan om pedagogens 

bemötande av barnens antaluttryck kommer att belysas. Är det skillnad på privata och 

kommunala förskolor? Hur stor är skillnaden i bemötandet när det gäller förskollärare, 

barnskötare eller annan outbildad personal? Det skulle vara spännande att få veta om det 

är utbildningsgraden som påverkar eller räcker det med ett starkt intresse? Den uppfattning 

jag får är att pedagogerna är väl medvetna om måltidens möjligheter men att 

tillvaratagandet av dessa möjligheter ser lite annorlunda ut på olika förskolor. Doverborg 

(2006) menar att barns matematiska utveckling ska ske i de vardagliga aktiviteterna och 

rutinerna.  Sepp (2002) menar i sin doktorsavhandling att om pedagoger saknar eller har 

en bristfällig utbildning kan det resultera i ett tvivelaktigt ledarskap som litteraturen visar 

är det viktigt att som pedagog ha ett förhållningssätt som stimulerar och utvecklar barnen.  

För mig visar undersökningen vilket ansvar och vilka möjligheter pedagoger på förskolan 

har. Hur följdfrågor som kan verka ganska banala kan stimulera och aktivera barns 

matematiska tankeprocesser. När barn uttrycker antal är det inte enbart tal begreppet de 

beskriver. Deras språk och uttryckssätt innehåller så mycket mer, fler matematiska 

begrepp, lägesord och termer. Enligt tidigare forskning är barn inte alltid medvetna om sina 

matematiska uttryck. För dem är det matematiska språket något som de dagligen använder 

i vardagliga rutiner och händelser.  Frågeställningar att söka svar på kan vara: Hur påverkar 

barns samspel och gemensamma lösningar deras antalsuppfattning?   
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Bilaga  
 

Samtyckesblankett 

 

Jag heter Anne-Helene Svensson och går sista terminen i lärarutbildningen på 

Linnéuniversitetet. Jag ska nu skriva examensarbete. Syftet med examensarbetet är att ta 

reda på hur barn uttrycker antal i måltidssituationen och hur pedagogerna bemöter 

barnens uttryck. 

 

Jag ska göra en undersökning på förskolan, vilket innebär att jag kommer observera, 

dokumentera och spela in barn och pedagoger under måltidssituationen på förskolan. De 

insamlade uppgifterna kommer endast att användas i forskningsändamål som underlag till 

mitt arbete. Jag kommer att använda informationen från barn och pedagoger på så sätt att 

de inte kan kännas igen i rapporten. 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisningen och rapportskrivningen 

enligt ovan behöver jag Ditt/ert samtycke. Arbetet sker under handledning och du/ ni får 

gärna kontakta min handledare eller mig om du/ni har några frågor. Min handledare 

arbetar på Linnéuniversitetet, Växjö, institutionen för datavetenskap, fysik och 

matematik/DFM. Hon nås på e-post: gunilla.i.nilsson@lnu.se  

 

Kontakta mig gärna på Kvarsebo förskola 011-39 60 70 eller mobil nr. 070-332 42 45.  

E-post: anneh.s@live.se 

Tack på förhand! 

Hälsningar Anne-Helen. Svensson 
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Jag/vi samtycker till att material där mitt/ vårt barn finns med får användas enligt ovan. 

 

JA [   ]   NEJ [   ] 

 

Vårdnadshavares underskrift_________________________________________ 

 


