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synliggörs vid måltidsituationer i förskolan. Den teoretiska utgångspunkten i 
studien är Alan Bishops sex matematiska aktiviteter. Resultatet visar att 
matematik förekommer vid måltidssituationer och att förskolepersonalen tar 
tillvara på måltidsituationerna och skapar ett lärtillfälle. Av de sex matematiska 
aktiviteterna synliggjordes räkna, mäta, förklara och lokalisering i störst 
utsträckning. Aktiviteterna leka och design förekom sällan eller inte alls.  
 

 

____________________________________________________ 

Nyckelord: Bishops sex matematiska aktiviteter, förskola, 
måltidssituationer  



 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ......................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställning ............................................................................ 2 

1.2 Uppsatsens disposition ............................................................................. 2 

2 Bakgrund ......................................................................................................... 3 

2.1 Litteratursökning .......................................................................................... 3 

2.1 Läroplan för förskolan .............................................................................. 3 

2.2 De fem matematiska principerna ............................................................. 5 

2.3 Tidigare forskning .................................................................................... 5 

2.3.1 Barns tidiga möte med matematik i förskolan .................................. 6 

2.3.2 Matematik i förskolans vardagliga situationer .................................. 6 

2.3.3 Förskollärarens roll i det matematiska lärandet ...............................8 

2.3.4 Förskollärarens matematiska kompetens .........................................8 

2.3.5 Förskollärarens förhållningssätt till matematik ............................... 9 

3 Teoretisk utgångspunkt ................................................................................ 10 

3.1 Bishops sex matematiska aktiviteter ...................................................... 10 

3.1.1 Leka ................................................................................................... 11 

3.1.2 Mäta .................................................................................................. 11 

3.1.3 Räkna ................................................................................................ 11 

3.1.4 Lokalisera .......................................................................................... 11 

3.1.5 Design ............................................................................................... 12 

3.1.6 Förklara ............................................................................................ 12 

4 Metod ............................................................................................................ 12 

4.1 Datainsamlingsmetod ............................................................................. 12 

4.2 Urval ........................................................................................................ 13 

4.3 Procedur .................................................................................................. 13 

4.4 Studiens tillförlitlighet ............................................................................ 14 

4.5 Analysmetod ........................................................................................... 14 

4.6 Etiska överväganden ............................................................................... 15 

5 Resultat ......................................................................................................... 16 



 

5.1 Resultattabell .......................................................................................... 16 

5.2 Leka ......................................................................................................... 16 

5.3 Mäta ........................................................................................................ 16 

5.4 Räkna ...................................................................................................... 17 

5.5 Lokalisera ................................................................................................ 19 

5.6 Design ..................................................................................................... 19 

5.7 Förklara .................................................................................................. 20 

5.8 Analys ...................................................................................................... 21 

6 Diskussion ..................................................................................................... 23 

6.1 Resultatdiskussion .................................................................................. 23 

6.1.1 Förskolepersonalens uppmuntran och stöd till matematiskt 
utforskande vid måltidssituationer .............................................................. 23 

6.1.2 Matematiska aktiviteter vid måltidssituationer .............................. 24 

6.1.3 Förskolepersonalens roll i stöttning av barns spontana uttryck .... 25 

6.2 Slutsats .................................................................................................... 26 

6.3 Metoddiskussion ..................................................................................... 26 

6.4 Yrkesrelevans .......................................................................................... 27 

6.5 Förslag till fortsatt forskning .................................................................. 27 

Referenser ............................................................................................................ 29 

Bilaga 1 - Missivbrev ............................................................................................. 32 

Bilaga 2 - Observationsschema ............................................................................ 33 

 

 

 



 1

1 Inledning 

Vad tänker du på när du hör ordet matematik? En del associerar säkert matematik 
med uträkningar och räkneuppgifter där siffror och bokstäver är blandade i en enda 
röra. Men om du tänker efter stöter du på mer matematik i vardagen är vad du tror.  
Matematik i förskolans vardag kan vara att räkna antal fingrar eller att uppskatta 
höjden på stolen som behövs för att nå leksaken på hyllan. Varje dag stöter 
människan på situationer där olika matematiska bedömningar krävs. Matematik är 
något som är nödvändigt hos oss alla för att kunna klara av vardagens prövningar 
(Björklund, 2007). När blir barn matematiskt intresserade? Enligt Lee (2012) föds 
alla med ett matematiskt intresse som barn ger uttryck för i sin fria lek, vilket kan 
vara att räkna hur många hål de ska göra i sandkakor. Samtidigt hävdar Ginsburg, 
Sun Lee och Boyd (2008) att den matematiska kompetensen redan i fyraårsåldern 
skiljer sig åt mellan barnen, i USA är klyftorna stora mellan de rika och fattiga 
områdena. En av förklaringarna till detta är att förskolepersonalen hjälper barnen i 
de ämnen de finner lättast, vilket är läsning. Barnen får mindre hjälp inom 
matematiken som förskolepersonalen finner svårare. Sun Lee och Ginsburg (2007) 
menar att om barn presenteras för matematik redan i förskolan kan det motverka att 
barnen utvecklar negativa attityder till matematik. 
 
Genom att förskolepersonalen skapar lekfulla och lustfyllda matematiska situationer 
tillsammans med barnen kan negativa attityder kring matematik förhindras. Barnen 
får på så sätt ökad kunskap och stärkt självförtroende kring sitt matematiska 
kunnande och det kan på sikt generera till att matematiken inte känns lite ångestfylld 
i skolålder (Bates, Latham och Kim, 2013). Barn upptäcker matematik lättare ifall det 
sker på ett naturligt sätt, som till exempel vid lek eller måltidssituationen. I dessa 
vardagssituationer behövs det kompetent förskolepersonal för att stötta och utmana 
barn i deras matematiska tänkande (Delacour, 2012). Matematik bör med fördel 
användas i flera vardagliga situationer för att skapa ett lättsammare klimat för det 
matematiska lärandet. I många förskolor idag är de mesta matematiska redskapen 
och föremålen samlade på en specifik plats i förskolan, i så 
kallade ”matematikhörnor” (Kärre, 2013). Om allt de matematiska som finns i 
förskolan samlas på en specifik plats kan det finnas en risk att det glöms bort eller 
endast används just på den platsen. Specifika ”matematikhörnor” kan med fördel 
finnas i en förskola men det ska vara ett komplement till den matematik som barn 
möter i sin lek och i vardagssituationer (Kärre, 2013).   
 
Palmér, Henriksson och Hussein (2016) skriver att förskolans verksamhet består till 
stor del av vardagliga situationer och att det därför är viktigt att se en möjlighet till ett 
lärande i dessa situationer. Med förskolans vardagliga situationer menar vi i studien 
aktiviteter som inte är planerade, utan situationer som sker spontant vid måltider. 
Hur tar förskolepersonalen tillfälle i akt att använda sig av matematiska begrepp och 
uttryck i dessa situationer? I studien använder vi oss av begreppet förskolepersonal, 
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då det innefattar både förskollärare och barnskötare. Fokus för studien är 
förskollärare men det förekommer också observationer av barnskötare som deltar. 
Arbetslaget i förskolan ska gemensamt ansvara för att forma en pedagogisk 
verksamhet för barnen (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att synliggöra hur förskolepersonalen uppmärksammar 
matematik i måltidssituationer. 
 
Vår studie kommer att utgå från följande forskningsfrågor: 
 

 Hur uppmärksammar och stöttar förskolepersonalen barns matematiska 
utforskande vid måltidssituationer? 

 Vilka matematiska aktiviteter synliggörs vid måltidsituationer? 
 

1.2 Uppsatsens disposition 

Innehållet i studien är indelat i fem delar: bakgrund, teoretiska perspektiv, metod, 
resultat och analys samt diskussion. 
 
Bakgrund:  Här beskriver vi hur litteratursökningen genomfördes. Detta följs av 
läroplanen för förskolan och relevant litteratur. Avsnittet avslutas med tidigare 
forskning som är relevant för studien. 
 
Teoretiska perspektiv: I detta avsnitt redogörs studiens teoretiska ramverk vilket 
är Bishops sex matematiska aktiviteter. Dessa har även legat som grund för studiens 
analys. 
 
Metod:  Här redogörs vårt tillvägagångssätt vid insamling och bearbetning av 
empirin. I metoddelen finner du även information om urval och studiens 
tillförlitlighet. Avsnittet avslutas med etiska övervägande vi har haft i åtanke under 
studien gång. 
 
Resultat och analys: I följande avsnitt presenteras resultatet med hjälp utav 
rubriker utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter. Det avlutas sedan med en 
analys utifrån det valda teoretiska ramverket.  
 
Diskussion: I det avslutande avsnittet diskuteras och problematiseras studiens 
resultat och vår valda metod i förhållande till studiens syfte, frågeställningar samt 
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tidigare forskning. Därefter redogörs vår slutsats och studiens relevans för 
förskolläraryrket. Avslutningsvis nämns förslag till fortsatt forskning.  
 

2 Bakgrund 

Under kommande avsnitt inleder vi med litteratursökning, läroplanen för förskolan, 
följt av de fem matematiska principerna, tidigare forskning och avslutningsvis tar vi 
upp vår teoretiska utgångspunkt. 

2.1 Litteratursökning 

I litteratursökning för vår studie har vi använt oss av databaserna DIVA, SWEPUB, 
ERIC´s och ”Google scholar. Redan från början av litteratursökningen använde vi oss 
av alternativet refereegranskade sökningar för att säkerhetsställa att de resultat vi 
fick fram redan var granskade samt för att underlätta vår egen utgallring av artiklar 
och avhandlingar. Vi började med vår sökning genom att använda oss av “pre school 
och mathematics” i databasen ERIC, detta gav oss 1212 träffar. Vidare ändrade vi 
sökning så endast avhandlingar mellan år 2000-2018 kom upp, detta resulterade i 
1052 träffar. På sökmotorn SWEPUB fick vi 6 träffar vid sökningen av “förskolan and 
matematik”, med det ifyllda alternativet “refereegranskning”. Vidare sökte vi på 
“preschool teachers and mathematics” med “peer-reviewed” och årtalen 2000–2018. 
Det gav oss 528 träffar. Vi valde ut avhandlingarna och artiklar genom att först läsa 
rubrikerna följt av abstrakten, vi letade efter gemensamma nämnare kopplat till våra 
forskningsfrågor.  
 
Vidare söktes det på “Bishops six mathematical activities” men det gav oss inga 
träffar. Vi fick istället söka på “Alan Bishop”, det gav oss 21 träffar. Dock använde vi 
oss inte utav någon av dessa avhandlingar då vi inte fann dem relevanta för vår 
studie. Istället valde vi att använda oss av Alan Bishop- Mathematical enculturation: 
a cultural perspective on mathematics education (1991) och Alan Bishop -
Mathematics Education in Its Cultural Context (1988). Sammanlagt i vår studie har 
vi använt oss av fjorton vetenskapliga artiklar och två doktorsavhandlingar. 

2.1 Läroplan för förskolan 

Förskolan fick sin första läroplan 1998 och har sedan dess omarbetats och reviderats 
under åren. Anledningen till att den reviderades år 2010 var att den bland annat hade 
haft otydliga mål kring de matematiska strävansmålen. I och med att dagens 
samhälle ställer högre krav på den matematiska förståelsen hos barn ansåg 
Utbildningsdepartementet att målen och riktlinjerna för matematik var i behov att 
förstärkas. Matematik är något som barn har nytta av i vardagen och är ett 
betydelsefullt hjälpmedel i många situationer. De matematiska målen i läroplanen 
utgår ifrån Bishops sex matematiska aktiviteter; leka, mäta, räkna, lokalisera, design 
och förklara. Genom att förskolepersonalen utgår ifrån dessa sex aktiviteterna kan 
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dem aktivt arbeta mot de strävansmål som läroplanen ger uttryck för 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) ska förskolan sträva efter att varje 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” (Skolverket, 2016, s.10). 

 
 ”Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” 
(Skolverket, 2016, s.10). 

 
 ”Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2016, s.10). 
 

 ”Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” 
(Skolverket, 2016, s.10). 

 

I läroplanen för förskolan beskrivs det även hur förskolepersonal ska förhålla sig till 
barns lärande. Där framgår det att förskollärarens ansvar är att varje barn upplever 
det som meningsfullt och roligt att lära sig nya saker. Arbetslaget ska gemensamt 
utmana och stötta barnets nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation 
samt för matematik (Skolverket, 2016). Förskolläraren ska även ansvara över att 
undervisningen sker i spontana aktiviteter och att de vardagliga aktiviteter och 
rutiner som förekommer i förskolan blir en del av undervisningen (Skolverket, 2018). 
I arbetslaget är det förskolläraren som har den ledande rollen i barns utveckling och 
lärande men alla som arbetar i barngruppen har ett gemensamt ansvar kring det 
pedagogiska uppdraget i förskolan. Det innebär att förskolläraren ska leda det 
pedagogiska arbetet utifrån läroplanens strävandesmål och barnskötaren bidrar med 
hjälp av sin kompetens till arbetet fortskrider i barngruppen. Lärandet ska ske på ett 
lustfyllt sätt och på barnens villkor, inget lärande ska vara påtvingat eller kännas 
jobbigt för barnen. Alla som arbetar i barngruppen ansvarar att ett varierande 
lärandet ska ske utifrån barnens egna intresse. Barnen behöver få möjlighet till att 
jämföra olika likheter och skillnader bland föremål och händelser i sin omvärld, det 
är en grundläggande egenskap att besitta inom det matematiska lärandet 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
I och med en mer tydlighet kring förskolans uppdrag behöver kompetensen öka hos 
både förskollärare, barnskötare och ledningen av förskolan. Förskolepersonalen 
behöver i och med den reviderade läroplanen fortbildning och kompetensutveckling 
för att dessa mål och riktlinjer ska kunna uppnås (Utbildningsdepartementet, 2010). 
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2.2 De fem matematiska principerna 

Björklund (2009) skriver att i alla kända kulturer finns det matematiska system för att 
räkna, i och med det påstås därför numeriska färdigheter vara medfödda och 
universella. Vissa principer inom matematiken anses vara grundläggande för barns 
matematiska lärande där barn utvecklar sina räknefärdigheter och kunskaper om olika 
räknesystem. Enligt Björklund (2009) är de fem matematiska principerna:  
 

 Abstraktionsprincipen; innebär att barnet kan räkna vilket eller vilka föremål 
som helst oberoende på föremålets egenskaper. Ett exempel kan vara att barnet 
räknar besticken på bordet, både kniven och gaffel ska då räknas trots att de har 
olika egenskaper. 

 
 Ett till-ett principen; innebär att para ihop en del ur en mängd med en del ur en 

annan mängd. Barnet kan till exempel duka fram en tallrik till ett barn och en 
annan tallrik till ett annat barn. Ett objekt kopplas ihop med ett annat och en 
helhet skapas.  

 
 Principen om godtycklig ordning; här kan barnet starta räkningen varsomhelst, 

dock måste barnet hålla koll på vilket föremål som har räknats då varje föremål 
enbart får räknas en gång. Föremål kan ligga utspritt men det räknas bara en 
gång, vid ett matbord till exempel finns det ingen tydlig början vart tallrikarna 
kan börja räknas. Här måste barnet komma ihåg vart hon eller han började 
räkna så varje tallrik endast räknas en gång. 

 
 Principen om räkneordens ordning; här måste räkneorden komma i en bestämd 

ordning och följs av ett annat bestämt räkneord. Inom denna princip skapar 
barnet förståelse för räkneramsan och barnet har en förståelse kring att 
räkneordens ordning är ett, två, tre, fyra och inte tre, ett, fyra. Vid en 
måltidssituation kan denna princip synliggöras genom att barnen räknar antal 
köttbullar eller hur många kompisar som sitter vid samma bord. 

 
 Kardinalprincipen; här utgör det sista uppräknade räkneordet antalet föremål i 

den uppräknade mängden. Barnet har fått en förståelse kring att den sista 
uppräknade siffran även motsvarar antalet av föremålen, till exempel att räkna 
en, två, tre potatisar: - Jag har tre potatisar på min tallrik. 

 
 

2.3 Tidigare forskning 

I kommande avsnitt presenteras den tidigare forskning som har legat till grund för 
vår studie. Forskningen är kategoriserad i följande underrubriker; Barns tidiga möte 
med matematik i förskolan, matematik i förskolans vardagliga situationer, 
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förskollärarens roll i det matematiska lärandet, förskollärarens matematiska 
kompetens och förskollärarens förhållningssätt till matematik.  

2.3.1 Barns tidiga möte med matematik i förskolan 

Barns tidiga möte med matematik är av vikt för deras framtida inlärning. Relationen 
de får för matematik i tidig ålder kan följa med dem senare upp i skolan (Björklund, 
Magnusson & Palmér, 2018). I Sun Lee och Ginsburgs (2007) studie påvisar de att 
det finns tydliga skillnader mellan barns matematiska färdigheter beroende på när 
matematiken presenterades för dem. Matematiska färdigheter synliggörs när barnen 
kommer upp i skolåldern och det påverkar dem även i högstadiet. Det är något som 
kan motverkas om matematik används mer i förskolan (Sun Lee och Ginsburg, 
2007).  Trots att det finns tidigare forskning som visar att barns framtida 
skolprestationer påverkas redan i förskoleålder läggs det ändå inte tillräckligt med 
fokus på matematik i förskolan. Den svenska regeringen har uppmärksammat detta 
problem och anser att förskolan inte tar till vara på barns lust att lära sig matematik 
(Delacour, 2012).  
 
Den nuvarande lösningen på problemet som Delacour (2012) lyfter är den reviderade 
läroplanen för förskolan, som gör det synligt vem som bär ansvaret och vilket 
innehåll som förskoleverksamheten ska ha. Björklund, Magnusson och Palmér (2018) 
skriver att det finns en solid uppfattning om vikten att barn erfar matematik redan i 
tidig ålder, dock saknas en överenskommelse om hur matematikundervisningen ska 
genomföras. Här lyfter författarna att problematiken som finns kring 
matematikundervisningen beror på uppfattningen om huruvida undervisningen ska 
vara integrerad med eller separerad från barns lek.  
 

2.3.2 Matematik i förskolans vardagliga situationer 

Matematik i förskolan handlar inte enbart om att främja barns förmåga att räkna, 
mäta, konstruktion och problemlösningar. Det handlar snarare om att använda 
matematiken i vardagssituationer med barnen för att hjälpa barnen att förstå sin 
omvärld och därigenom utveckla sin förmåga kring matematik (Björklund, 
Magnusson och Palmér, 2018). 
 
Då barns dagar i förskolan till stor del består av vardagliga situationer är det 
väsentligt att se lärande möjligheter i dessa stunder. I förskolan kan vardagliga 
situationer vara på och avklädning av ytterkläder, toalettbesök och måltidssituationer 
(Palmér, Henriksson & Hussein, 2016). Tidigare forskning av matematik i vardagliga 
situationer visar sig ha positiva resultat. Palmer m.fl. (2016) undersökte hur 
förskolepersonalen använde sig av blöjbyten av de yngre barnen som ett lärtillfälle. 
Under blöjbytet använde förskolepersonalen sig av matematiska begrepp i samband 
med att räkna barnets fingrar, vikten på blöjan och lägesord i och med att barnen 
klättrade upp och ner från skötbordet. En anledning till att det inte förekommer 
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matematik vid vardagssituationer är att förskolepersonal inte har tillräckligt med 
kunskap för att kunna se ett lärande vid dessa tillfällen. Bäckman (2015) menar att 
när det kommer till det matematiska innehållet är förskolepersonalens intentioner av 
stor vikt vid planering och iscensättandet av det målinriktade arbetet och vilket 
lärande som ska ske. 

Björklund och Palmér (2018) skriver att utbildning kan förstås utifrån de aktiviteter 
där syftet är att förbereda barnen för kommande praktiker. Ett exempel är vid 
måltider där författarna menar att fokus ligger mer kring de eventuella normerna 
som finns i och runt sammanhanget snarare än vad förskollärarna använder sig av 
språk eller matematik. En förklaring som författarna menar är att det beror på att 
förskollärarna fokuserar på att hjälpa barnen att utveckla det förhållningssätt som 
krävs vid måltider samt hur de förväntas att förhålla sig till dessa. Måltidssituationer 
kan enligt författarna vara ett ypperligt sätt att arbeta med matematik då barnen i 
dessa situationer får resonera med de andra barnen kring mängder, antal och tid 
(Björklund och Palmér, 2018). 

Matematik i förskolan har inte alltid sett ut som den gör idag. Förr hade matematiken 
inte en lika framskriven roll som till exempel språkutvecklingen. Matematik var något 
som förskolepersonal inte la större vikt vid, då detta ansågs vara ett ämne som 
barnen skulle lära sig när de påbörjade sin skolgång vid cirka sju års ålder (Reis, 
2015). När läroplanen trädde i kraft år 1998 fick matematiken en tydligare roll och 
det skulle bli ett mer lustfyllt lärande (Björklund, 2013). Matematiken fick en ännu 
mer väsentligare roll när läroplanen återigen reviderades år 2010 (Doverborg, 
Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). Förskolepersonalen behöver utvidga sin syn 
på matematik så det inte bara sker ett lärande med siffror och tal. När 
förskolepersonalens utvidgat sin syn på matematik då blir den satt in i ett perspektiv 
barnet kan relatera till i vardagliga situationer (Lindekvist, 2004).  
 
Kärre (2013) skriver att en återkommande vardagssituation i förskolan kan vara 
måltider såsom frukost, fruktstund eller lunch. Vid dessa tillfällen kan 
förskolepersonalen med fördel prata om matematiska begrepp tillsammans med 
barnen. Vid dessa situationer kan lägesord, antal och siffror komma på tal och genom 
att förskolepersonalen uppmärksammar detta kan ett lustfyllt lärande ske. En 
lättsammare stämning som kan infinna sig vid en måltid kan bidra till att barnen 
vågar sätta ord på sina tankar (Kärre, 2013). Det matematiska språk och begrepp som 
används på rätt sätt bidrar även till ett ökat ordförråd hos barnen vilket även gynnar 
deras språkutveckling. För detta behövs det att förskolepersonalen är lyhörda och tar 
vara på de ögonblick i vardagen där barn visar ett intresse för matematik. Om 
förskolepersonalen är med tillsammans med barnen vid deras lek kan matematiska 
ord synliggöras för barnen på en gång och i rätt sammanhang. Barn har lättare att 
lära sig matematik i vardagliga aktiviteter än i planerade aktiviteter. I förskolans 
vardag finns det en rad olika aktiviteter där matematiska begrepp synliggörs, till 
exempel när ett barn sorterar olika föremål sker jämförelser av föremålets olika 
egenskaper och ett mönster kan urskiljas. Att kunna upptäcka ett mönster är 
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fördelaktigt inom matematik då många matematiska tal är uppbyggda på att kunna 
urskilja ett mönster (Kärre, 2013). Att ha en förståelse för rumsuppfattning innebär 
att barnet kan förklara hur ett föremål kan förflyttas, jämförelser och uppskattningar 
kring avstånd, vinklar och områden i barnets närmiljö (Kärre, 2013).  

2.3.3 Förskollärarens roll i det matematiska lärandet 

Förskolläraren har en betydelsefull roll i barns matematiska lärande. Genom att 
förskolläraren riktar barnens uppmärksamhet mot ett specifikt område får barnen 
möjlighet till ett matematisk lärande. De får möjlighet till att urskilja nya aspekter av 
fenomen som de tidigare inte uppmärksammade (Bäckman, 2015). Med hjälp av en 
närvarande förskollärare kan barn få stöd i att fördjupa sina matematiska kunskaper.  
 
Förskollärare behöver vara uppmärksamma och lyhörda för barns intressen, 
erfarenheter och nyfikenhet, en aspekt som Bäckman (2015) menar har stor betydelse 
när det kommer till förskollärarens matematikdidaktiska kunskaper i förskolan. Barn 
lär sig inte matematik på en gång, de behöver upprepningar och se de matematiska 
begreppen i olika sammanhang så att de på egen hand kan relatera till tidigare 
erfarenheter. Av den anledningen är det med fördel att en förskollärare är med vid 
barnens lek och i vardagliga situationer för att kunna hjälpa barnen att återkoppla till 
tidigare matematiska situationer (Björklund, 2007). 
 
Barn upptäcker matematik lättare om det sker på ett naturligt sätt, som till exempel 
vid lek eller måltidssituationen. I dessa vardagssituationer behövs det 
förskolepersonal för att stötta och utmana barn i deras matematiska tänkande 
(Delacour, 2012). Redan i förskoleåldern kan barn får en negativ syn på matematik 
som kan följa med de ända upp i skolan. Detta kan förhindras genom att 
förskolläraren skapar lekfulla och lustfyllda matematiska situationer tillsammans 
med barnen och på så sätt ge barnen kunskap och självförtroende kring sitt 
matematiska kunnande (Bates, Latham & Kim, 2013). Däremot bör 
förskolepersonalen vara försiktig med att skapa matematiska situationer där 
instruktionerna blir alltför tydlig, det kan skapa en kravfylld situation för barnet 
vilket i sig kan stanna av lärandet (Delacour, 2016).  
 

2.3.4 Förskollärarens matematiska kompetens 

Bäckman (2015) menar att förskollärarens kompetens handlar om att ha kunskaper 
om matematikdidaktik och baskunskaper inom matematik. Begränsad kunskap i 
matematik kan leda till att förskolläraren har svårt att vara lyhörda för barns uttryck 
vilket medför problematik att föra det matematiska arbetet framåt. Det kan finnas 
förskollärare som inte har tillräckligt med baskunskap om matematik för att kunna se 
möjligheter för matematiskt lärande och istället lägger fokus på de ämnen som de 
känner sig mer trygga med (Bäckman, 2015; Delacour, 2012).  
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Förutom baskunskaper inom matematik och matematikdidaktik behöver 
förskolläraren även inkludera såväl praktiska som teoretiska kunskaper kring barn 
och deras utveckling och lärande, didaktiska planeringar och strategier som gynnar 
lärande. Förskollärarens undervisningsstrategier omfattar att vara uppmärksam och 
observera det barn ger uttryck för. Det inbegriper även att förskollärare är lyhörda för 
vad lärsituationen kräver och är flexibla med val av metod i sin undervisning och att 
de med hjälp av matematiskt material kan utmana och stimulera barns matematiska 
utveckling vidare. Detta i sig kräver att förskolepersonalen bör utforma lärmiljöer där 
barn får möjlighet till att erfara matematiska begrepp och vad som kännetecknar dem 
(Bäckman, 2015).  
 
Lee (2012) hävdar att barn är födda med ett sinne för matematik och att stora delar 
av deras fria lek har matematik i sig. Det kan vara allt ifrån hur de rör sig i ett 
utrymme, att de räknar innan det ska hitta sin kompis i kurragömma eller hur de 
behandlar olika geometriska former och figurer de möter i sin omgivande miljö. Även 
att en del av barnens lekar tar upp området problemlösning. Han hävdar även att det 
är de vuxnas ansvar att både vara medveten och vara tillsammans med barnen för att 
stödja lärandet i dennes matematiska utveckling och förmåga. För en utveckling inom 
matematiken hos barnen behövs förståelse för de matematiska aspekterna i barnets 
lekar, pedagogisk kunskap och ämnesdidaktisk kunskap (Lee, 2012).  
 
I en studie utförd av Brendefur, Strother, Thiede, Lane och Surges-Prokop (2012) 
delades fyraåriga barn upp i sex olika grupper. Fyra av grupperna hade 
förskolepersonal som fick fortbildning inom matematiskt bemötande, medan två av 
dem inte fick någon fortbildning. Efter sex månader hade alla sex grupperna 
förbättrat sin matematiska förmåga. Men de fyra grupperna där personalen hade fått 
extra kompetens visade på en drastisk förbättring av matematiska kunskaper.  
Vidare skriver Brendefur m.fl. (2012) att det som gav bäst resultat i deras studie var 
när förskolepersonalen anordnade specifikt planerade aktiviteter där 
förskolepersonalen under och efter aktiviteterna använde sig uppföljingsfrågor kring 
det valda ämnet. 
 

2.3.5 Förskollärarens förhållningssätt till matematik 

Förskollärarens förhållningssätt påverkar den matematiska undervisningen i 
förskolan. Att ha självförtroende inom matematik samt matematikdidaktik ger en 
större sannolikhet att förskolläraren kan och kommer lära ut matematik till barnen 
på ett adekvat sätt (Geist, 2015). Förskollärarens självförtroende inom matematik är 
något som Bintas (2008) anmärker med att de som har högre matematisk ångest 
omedvetet ger det vidare till barnen. Han nämner även att endast sju procent av 
USA´s befolkning har positiva upplevelser av matematiken från förskolan. 
Matematisk ångest är något som även Palmer (2010) tar upp om de svenska 
förhållandena. Resultatet av undersökningen visade att ett flertal av 
förskollärarstudenterna ansåg sig ha en negativ inställning till matematik. 
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Enligt Delacour (2012) påverkar förskollärarens förhållningssätt undervisningen i 
förskolan. Anledning till att det finns en otrygghet kring undervisningen i matematik, 
är att det finns olika uppfattningar kring vad som menas med matematik i 
förskolan.  Förskollärarnas tolkningar av läroplanen kan skilja sig åt kring hur 
matematiken ska undervisas i förskolan och det i sig bidrar till förvirring. 
 
Bäckman (2015) skriver att anledningen till att det inte förekommer matematik vid 
vardagssituationer är att förskolepersonal inte har tillräckligt med kunskap för att 
kunna se ett lärande vid dessa tillfällen. Vidare menar författaren att när det kommer 
till det matematiska innehållet är förskolepersonalens intentioner av stor vikt vid 
planering och iscensättandet av det målinriktade arbetet och vilket lärande som ska 
ske. Detta innebär även vilka förutsättningar som ges för att skapa möjligheter för 
barn att urskilja det matematiska innehållet. 

3 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt redogörs den teoretiska utgångspunkt som har använts för att 
synliggöra matematik vid måltidssituationer. Denna utgångspunkt är grundad i 
Bishops sex matematiska aktiviteter, leka, mäta, räkna, lokalisera, designa och 
förklara. Dessa kommer härmed förklaras med hjälp av Bishops (1988), Bishops 
(1991) och Helenius, Johansson, Lange, Meaney och Wernberg (2016). 

3.1  Bishops sex matematiska aktiviteter 

Bishop (1991) har genom egna studier kring människors matematiska lärande 
formulerat sex matematiska aktiviteter och idéer som han menar utgör grunden i 
matematisk utveckling i alla kulturer. I hans studier har han undersökt hur en individ 
utvecklas matematiskt genom sin egen kultur. Bishop (1991) menar att barns 
matematiska utveckling och lärande är en aktiv, skapande process som är beroende 
av barnets egen uppfattning om matematik. Även barnets omgivande kultur samt de 
sociala normer som kretsar kring barnet definieras som matematik påverkar den 
matematiska utvecklingen och lärandet. Han menar att barn ständigt möter 
kulturella begrepp och strategier genom ens egen kultur och genom dessa agerar 
barnet olika beroende på situationen eller sammanhang. 
 
Bishop (1991) har sammanställt och kategoriserat in dessa matematiska aktiviteter i 
följande grupper: leka, mäta, räkna, lokalisera, design och förklara. Mäta, räkna, 
lokalisera och design handlar om relationer mellan människor och dess omgivning. 
Dessa aktiviteter innefattar människors utforskande, urskiljande och jämförelser av 
olika egenskaper hos föremål och fenomen i individens omgivning. Vidare förklarar 
han att aktiviteterna lek och förklara omfattar mänskliga relationer som upplevelser 
och fantasier samt resonemang och förklaringar kring till exempel strategier, regler, 
generaliseringar och slutsatser. Bishop (1991) menar även att matematik utvecklas 
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och kommer till uttryck genom växelverkan mellan tanke och handling, det är enligt 
honom matematisk aktivitet. Genom växelverkan menar han att de olika 
matematiska aktiviteterna kan ske både samtidigt eller självständigt beroende på 
barnets matematiska fokus vid exempelvis lek (Bishop, 1991). 

3.1.1 Leka 

Bishop (1988) skriver att leken är ett omfattande område där barn använder sig såväl 
medvetet som omedvetet av matematiska begrepp. Barns lek kan till exempel vara 
rollekar, kurragömma, spel och pussel. Enligt författaren ingår följande matematiska 
element i leken: Pussel, paradoxer, modeller, spel, regler, procedurer, strategier, 
förutsättningar, gissningar, chanser, spelanalys, förklaringar och klassificeringar. 
Helenius, Johansson, Lange, Meaney och Wernberg (2016) menar att i leken 
upptäcker och utvecklar barn dessa matematiska begrepp. Vidare menar de att lek 
kan vara allt från fri lek där barnen hittar på längs vägen vad leken ska handla om, 
men det kan även vara att de konstruerar eller bygger med olika materiel eller spelar 
diverse spel. 

3.1.2 Mäta 

Mäta innebär att barn utvecklar sin förmåga att urskilja och undersöka olika typer av 
egenskaper hos föremål. Ett sätt för barn att göra detta är att jämföra föremålen för 
att upptäcka likheter och skillnader. Inom denna aktivitet utvecklar barn även 
förståelse kring begreppen längd, vikt, tid, volym och uppskattning. Ett exempel där 
barn utvecklar förståelse kring längd är när de bygger och konstruerar. Vid en 
måltidssituation kan barnen jämföra mängden mjölk i glaset, vem har mest och vem 
har minst. Uppskattning kan synliggöras vid en måltid genom att barnen själva får 
lägga på maten på tallriken, där barnet får göra en bedömning hur mycket hon eller 
han orkar (Helenius m.fl., 2016).  

3.1.3 Räkna 

Räkna är enligt Bishop (1988) den aktivitet som innefattar antal och där barn 
besvarar frågan hur många eller hur mycket. Helenius m.fl. (2016) menar att barn 
ska ges möjlighet till att jämföra, få en förståelse för mängd och antal samt förståelse 
för de fem matematiska principerna; abstraktionsprincipen, ett till ett-principen, 
principen om godtycklig ordning, principen om räkneordens ordning och 
kardinalprincipen (antalsprincipen). Räkna vid en måltidssituation kan vara att 
räkna bestick vid framdukning eller räkna antalet potatisar (Helenius m.fl., 2016). 

3.1.4 Lokalisera 

Denna aktivitet handlar enligt Bishop (1988) om vår orienteringsförmåga och hur vi 
förhåller oss till vår omgivning. I vår vardag används en mängd olika lägesord som 
över, under, bakom, framför för att orientera oss i förhållande till vår omgivning. 
Även för att förtydliga genom kommunikationen till andra genom riktnigsord som 
framåt, bakåt, till höger och så vidare. Lokalisering är en nödvändig förmåga, dels för 
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att kunna hitta saker inomhus som utomhus, dels för att förstå var ett föremål 
befinner sig i relation till andra. Ett sätt att arbeta med lokalisering vid en 
måltidssituation kan vara att be barnen placera sig höger eller vänster om sin kompis, 
eller att ställa sig framför eller bakom en kompis i kön till maten (Helenius m.fl., 
2016).  

3.1.5 Design 

Bishops (1988) förklarar att aktiviteten design handlar om att tillverka, konstruera 
samt beskriva hur ett föremål ser ut och kan förklaras som förmåga att känna igen 
egenskaper hos geometriska begrepp. Barn utvecklar inom denna aktivitet sina 
förmågor kring att känna igen likheter, skillnader, form, funktion, mönster. Dessa olika 
begrepp använder barn i möten med byggen och konstruktioner eller när de för 
samman olika material för att skapa mönster.  

3.1.6 Förklara 

Enligt Bishop (1988) är förklara den aktivitet där barnen får beskriva, motivera, 
argumentera samt resonera. Inom denna aktivitet är alla delarna av vikt för att 
utveckla det matematiska lärandet framåt. Helenius m.fl. (2016) förklarar att 
aktiviteten förklara kan vid en måltidssituation vara att barnen besvarar frågor som: 
Om Lisa har en potatis på sin tallrik och Per har två. Hur många har de tillsammans? 
Här kan de tillsammans räkna potatisarna och komma fram till ett resultat. Potatisen 
i det här exemplet blir ett mer tydligt material för barnen att arbeta kring då de dels 
kan se materialet men även kan interagera med det. Aktiviteten förklara har även 
tydliga kopplingar till språkutveckling då barnen antingen via kroppsspråk och gester 
eller det verbala språket uttrycker sina tankar och funderingar. Gester kan vara, 
istället för att de använder potatisen som material, att de använder sina fingrar för att 
visa hur många potatisar de har på tillsammans på tallrikarna. Genom att det ena 
barnet pekar mot potatisarna en och en samtidigt som den andra räknar högt, är ett 
exempel på verbal förklarande kommunikation där även förskolepersonalen kan vara 
den som pekar (Helenius m.fl., 2016).   

4 Metod 

I följande avsnitt redogörs vår datainsamlingsmetod samt vårt urval. Nedan kommer 
även en förklaring hur vi genomfört och ordnat resultatet. Avslutningsvis belys 
studiens tillförlitlighet samt hur de fyra forskningsetiska principerna som 
Vetenskapsrådet (2017) lyfter har tagits i beaktning under studien. 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden vi använt oss av i vår studie är en kvalitativ 
forskningsmetod. Vi valde strukturerade observationer som innebär att det finns 
förutbestämda riktlinjer på situationer och beteende som ska observeras (Bryman, 
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2011). I vår studie valde vi att synliggöra hur förskolepersonalen uppmärksammar 
matematik i en måltidssituation genom samtal. Vi ansåg att strukturerade 
observationer tillämpade sig bäst till vår datainsamling då det var en specifik person 
och situation som observerades.   
 
För att synliggöra matematiken vid måltidssituationerna skapades ett 
observationsschema utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter (se Bilaga 1). 
Bryman (2011) beskriver att ett observationsschema bör innehålla konkreta punkter 
om vad eller vem det är som ska observeras, i vårt fall var det förskolepersonalen. Vi 
som observatörer bör även synliggöra i observationsschemat ifall det är en specifik 
miljö eller situation som ska undersökas. I vår studie valde vi att observera 
måltidsituationer i förskolan som innebar frukost, lunch och en fruktstund. 

4.2 Urval 

Vi observerade tre förskollärare och en barnskötare. De två första förskollärarna 
arbetade i samma förskola men på olika avdelningar. Den tredje förskolläraren 
befann sig på en annan förskola och barnskötaren på ytterligare en annan. Alla fyra 
arbetade i samma kommun och arbetade med barn mellan tre och fyra år.  
Förskolepersonalen var för oss kända sedan innan då vi mött dem i tidigare 
sammanhang. Vi använde oss av tillgänglighetsurval som Bryman (2011) menar är 
när observatörer använder sig av personer som de tidigare träffat.  
 
Då en av de bokade förskollärarna fick förhinder på observationstillfället beslutade vi 
att observera en barnskötare istället. Under studiens gång försökte vi boka en ny tid 
med den uteblivna förskolläraren men på grund utav tidsbrist och en högtid som 
innefattade röda dagar uteblev denna observation av förskollärare. 
Förskolepersonalen vi observerade var alla kvinnor men i olika åldrar och hade olika 
långa arbetslivserfarenheter samt utbildningar.   

4.3 Procedur 

Vid studiens början kontaktade vi förskolepersonal som vi ville observera via mail. Vi 
bifogade ett missivbrev (Bilaga 1) med information om studiens syfte, vår valda 
metod samt vilka rättigheter de hade. Efter deras samtycke bokade vi tid för 
observationer. Vi hade planerat att göra både intervjuer och observationer men i 
samråd med vår handledare beslutade vi att endast utföra observationer, detta på 
grund av den tidsintervall studien hade. Då vår datainsamlingsmetod ändrades 
kontaktade vi de vederbörande om detta och fick ett samtycke.  
 
Vidare i processen formulerades ett gemensamt observationsschema, då Bryman 
(2011) menar att det är ett viktigt verktyg vid strukturerade observationer. Meningen 
med ett observationsschema är att vi kan försäkra oss om att alla observationer 
undersöks och registreras på samma sätt. Då vi var två personer som skulle använda 
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oss av samma observationsschema men vid olika tillfällen är det enligt Bryman (2011) 
viktigt att verktyget används på likvärdigt sätt för att få ett så trovärdigt resultat som 
möjligt. Frukosten tog cirka 30 minuter, lunchen tog ungefär 45 minuter och 
fruktstunden varade i 20 minuter. Då studiens syfte är att synliggöra hur 
förskolepersonalen uppmärksammar matematik i en måltidssituation genom samtal, 
valde vi endast att observera en person vid varje observationstillfälle. Totalt utfördes 
nio observationer med fyra olika förskolepersonal. Tre av förskollärarna blev 
observerade under två måltider var, frukost och lunch, den fjärde observerades tre 
gånger, frukost, fruktstund och lunch. 

4.4 Studiens tillförlitlighet  

Tillförlitlighet i kvalitativa studier handlar om trovärdighet och pålitlighet. Enligt 
Bryman (2011) är det betydelsefullt att studiens uppfattas som trovärdig och pålitlig. 
Trovärdigheten för studien grundar sig på att förskolepersonalen vistades i samma 
miljö som det vanligtvis alltid är vid måltidssituationerna. Detta är förskolor som för 
oss är bekanta sen tidigare. Förskolepersonalen och barnen har vid tidigare tillfällen 
träffat oss så våra ansikten var ej nya för dem. Dock har vi reflekterat över att vår 
närvaro kan ha påverkat resultatet av observationerna, då Bryman (2011) belyser att 
människors beteende kan påverkas när de blir iakttagna. Studiens trovärdighet hade 
ökat ifall vi tillämpat oss av en respondentvalidering där förskolepersonalen hade fått 
tagit del av resultatet och bekräftat att det överensstämde med vad vi uppfattat.  
 
Studiens pålitlighet grundar sig i att alla faser av forskningsprocessen synliggörs 
(Bryman, 2011). Detta har beaktats genom att redogöra för vårt urval av 
respondenter, vilken situation vi observerat och att vi använde oss av ett 
observationsschema. Allt detta är samlat under avsnittet metod. Vi vill poängtera att 
resultatet är vår objektiva tolkning utifrån vårt observationsschema, vi är medvetna 
om att andra kan ha fått resultat som skiljer sig från vårt. Vi är även medvetna om att 
tiden och antalet observationer kan ha påverkan på resultatet och att observationerna 
är data insamlat från specifika förskolor. Resultatet är ingen generell bild för 
förskolorna i Sverige men det kan kanske ge en inblick i vilken matematik som kan 
synliggöras vid måltidsituationer i förskolan.  

4.5 Analysmetod 

Vid utformningen av observationsschemat använde vi oss av Alan Bishops teori om 
de sex matematiska aktiviteterna. Vårt teoretiska ramverk användes under 
observationerna genom observationsschemat. Nilholm (2017) menar att det är 
relevant för studien att det finns en teori att utgå ifrån redan vid arbetets början för få 
ett så tillitsfullt resultat som möjligt.   
 
Efter sammanställningen av alla observationerna påbörjades vad Bryman (2011) 
menar är kodning. Då vi använde oss av ett observationsschema baserat på Bishops 
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sex matematiska aktiviteter fanns redan kategorierna, något som Bryman (2011) 
förklarar är kodning i förväg. De kategorier vi utgick från var leka, mäta, räkna, 
lokalisera, designa och förklara.   

4.6 Etiska överväganden  

Vi har tagit ställning till de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2017) och 
Bryman (2011) beskriver är; samtyckeskravet, informationskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Samtyckeskravet: Inom detta kravet bestämmer den som deltar inom studien själv 
över sin medverkan, genom samtyckekravet kan medverkande i studien närsomhelst 
välja att avbryta sitt deltagande (Bryman, 2011). Vi har tagit hänsyn till 
samtyckeskravet genom att vi meddelade förskolepersonalen att deras medverkan är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan utan vidare förklaring 
eller att det blir några negativa konsekvenser för dem. Vi försäkrade oss att 
förskolepersonalen var införstådda med vår nya metod vi valt då den ändrades under 
arbetets gång. Genom att vi endast observerade hur förskolepersonalen agerade 
behövde vi inte ett samtyckte ifrån barnens vårdnadshavare.  

Informationskravet: Bryman (2011) skriver att innan observatörer utför 
observationer för en undersökning måste deltagarna informeras kring studiens syfte 
samt vad som ingår i rådande undersökning. Vi har förhållit oss till 
informationskravet genom att formulera ett missivbrev där vi informerat om 
förskolepersonalens rättigheter inför vår studie.  Vi beskrev vårt syfte och val av 
metod. Efter samtycket informerade vi förskolepersonalen att vi skulle observera dem 
under måltidssituationer och att vi skulle vara där under hela måltiden. I 
missivbrevet framgick det även att det färdiga arbetet kommer publiceras på Diva.  

Konfidentialitetskravet: Detta innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) och Bryman 
(2011) en allmän förpliktelse att inte sprida anförtrodda uppgifter till obehöriga utan 
enbart för studiens syfte. Vi beaktade detta krav genom att försäkra 
förskolepersonalen att deras identitet inte kommer vara synligt i vårt arbete. 
Förskolepersonalen förblir konfidentiella då varken namn, förskola eller stad nämns i 
studien.  

Nyttjandekravet: Bryman (2011) förklarar detta krav genom att allt insamlat 
datamaterial enbart används för studiens specifika syfte och ändamål. 
Nyttjandekravet beaktade vi genom att vi informerade förskolepersonalen om att all 
insamlade data endast skulle behandlas av oss som skrivpar och det enbart skulle 
användas till denna studie och därefter raderas. 
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5 Resultat    

I detta avsnitt redovisas studiens resultat genom att först presentera en 
observationstabell som förtydligar vilka aktiviteter som synliggjorts under 
observationerna. Resultatet presenteras via kategorisering av våra observationer 
utifrån Alan J. Bishop (1991) matematiska aktiviteter, avsnittet avslutas med en 
analys.  

 

5.1 Resultattabell  

 
Leka  Mäta Räkna Lokalisera Design Förklara 

Observation 1 
 

x x x 
  

Observation 2 
 

x 
   

x 

Observation 3 
  

x 
 

x x 

Observation 4 
 

x x x 
  

Observation 5 
 

x 
 

x 
 

x 

Observation 6 
    

x 
 

Observation 7 
  

x 
   

Observation 8 
  

x 
   

Observation 9 
 

x x 
   

Totalt:  0 5 6 3 2 3 

 

5.2 Leka 

Bishop (1991) förklarar att inom leken upptäcker och utvecklar barn matematiska 
begrepp som de sedan medvetet eller omedvetet använder i leken. När det kommer 
till Bishops matematiska aktivitet leka framkommer den aktiviteten inte under någon 
av måltidsobservationerna. 
 

5.3 Mäta 

Bishop (1991) skriver att mäta är den aktivitet som fokuserar på hur barn utvecklar sin 
förmåga att undersöka och urskilja olika föremål från varandra. Aktiviteten mäta 
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synliggörs under fem av observationerna. Nedan presenteras de händelser som 
startade diskussionen om begreppet mäta. 
 
Vid observation 1 sitter två barn tillsammans och äter frukost när en av 
förskolepersonalen går förbi. Förskolepersonalen inleder ett samtal tillsammans med 
barnen om vem som kom först till förskolan denna morgon. Förskolepersonalen 
säger att hen kom till förskolan klockan sju och frågar när barnen kom till förskolan. 
Barnen svarar att dem kom klockan åtta. Förskolepersonalen lämnar barnen att 
hämta frukost men barnen försätter att diskutera vem som kom sist till förskolan och 
vem som kommer stanna längst under dagen. Vid observation 4 sitter 
förskolepersonalen tillsammans med tre barn och äter lunch. En fundering uppstår 
hos ett av barnen där hen undrar hur länge förskolepersonalen har arbetat i 
förskolan. Ett av barnen gissar att hen arbetat där i tusen år. Förskolepersonalen 
berättar att hen har arbetat där i två år och därefter byter barnen samtalsämne och 
deras fokus riktas mot något annat. I dessa två situationer samtalar barnen om tid, 
något som ingår i aktiviteten mäta.  
 
Vid en annan måltidsituation blir ett glas objektet för att diskutera jämförelser 
mellan ett föremål. I observation 2 diskuterar förskolepersonalen tillsammans med 
två barn som har hamnat i en dispyt kring vems glas som är vems. Då glasen var olika 
stora ber förskolepersonalen dem jämföra vilket av glasen som är störst, för att 
barnen ska se skillnad på vilket glas som tillhör vem. Barnen mäter och kommer fram 
till att det ena glaset är större än det andra. Efter att barnen har kommit fram till att 
det finns olikheter mellan glasen kan lunchen avslutas utan fler konflikter mellan 
dem.  
 
Under observation 5 och 9 sker två liknande händelser där volym och uppskattning 
synliggörs genom att förskolepersonalen samtalar tillsammans med barnen hur 
mycket mat de har ätit och hur mycket mjölk de har druckit. Förskolepersonalen 
förklarar också att det ska ta lite mat åt gången för att sedan ta mer ifall de 
fortfarande är hungriga. 
 

5.4 Räkna 

Räkna är enligt Bishop (1991) den aktivitet som innefattar taluppfattning där antal, 
mängd och jämförelser förekommer. I följande stycke presenteras de händelser där 
begreppet räkna gör sig synligt. Vid sex av nio observationer framkommer den 
matematiska aktiviteten räkna. Exempelvis diskuteras antal när förskolepersonalen 
uppmärksammar att ett barn har tappat tänder vid observation 1. Här fastslår 
förskolepersonalen tillsammans med barnen att den ena har tappat tre tänder och en 
annan har tappat sju tänder. Antal synliggörs även under en annan måltidssituation 
som sker vid observation 3. Där diskuterar förskolepersonalen och barnen hur många 
luckor i julkalendern det var tillåtet att öppna varje dag. Förskolepersonalen ber 
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barnen att motivera och förklara varför det kommer fram till att bara en lucka får 
öppnas per dag.  
 
Vid observation 4 uppmärksammar förskolepersonalen ett barn som funderar kring 
hur många barn som befinner sig i förskolan denna dag. Förskolepersonalen ber barnet 
räkna barnen som är på förskolan, tillsammans räknar de på fingrarna. Vidare 
fortsätter samtalet hur många barn som inte är i förskolan. Tillsammans kommer de 
fram till att tio barn var närvarande denna dag. Förskolepersonalen förklarar att det 
brukar vara tjugoen barn på avledningen om alla är här och frågar då barnen hur 
många det är som är hemma. Barnen räknar tillsammans med förskolepersonalen på 
fingrarna och kommer fram till att elva barn är hemma idag. Begreppet räkna 
synliggörs genom att förskolepersonalen leder samtalet till att låta barnen diskutera 
antal och mängd.  
 
Vid en annan matsituation var det en ketchupflaska med talet trettiofem på som var 
objektet vid situationen. Ett av barnen under observation 7 undrar vad talet på 
flaskan betyder, detta följer förskolepersonalen upp och förklarar för barnet att talet 
trettiofem står för att det är antal procent mindre socker i den ketchupflaskan jämfört 
med en vanlig ketchupflaska. I denna situation blir begreppet taluppfattning synligt 
då förskolepersonalen samtalar tillsammans med barnet om siffran trettiofem. 
Taluppfattning synliggörs även vid observation 9 då ett barn uttrycker att hon har åkt 
skridskor femtiosex gånger. Under denna observationen som pågår under en lunch 
sitter en förskolepersonal tillsammans med fem barn och pratar om hur många 
gånger det har åkt skridskor. Ett barn uttrycker att hon har åkt skridskor femtiosex 
gånger, detta reagerar förskolepersonalen på och frågar barnet hur hon menar. 
Barnet förklarar att hon har åkt skridskor många gånger. Här börjar 
förskolepersonalen ställa följdfrågor till barnet för att reda ut tillsammans, barnet 
svarar på förskolepersonalens frågor och efter en stund blir det tydligt vad barnet 
menar med siffran femtiosex. I det här fallet visade det sig att barnet har glömt vilken 
siffra som kommer efter sex och la därmed ihop siffrorna fem och sex. I observation 9 
synliggörs taluppfattning under hela observationen då förskolepersonalen diskuterar 
och resonerar med barnen kring deras utsagor.  
 
Nästkommande dag under observation 8 där en förskolepersonal tillsammans med 
fyra barn sitter runt frukostbordet synliggörs begreppet bråk då förskolepersonalen 
frågar barnen om de vill ha en hel eller halv smörgås. Mellan varven när barnen har 
ätit upp sina smörgåsar frågar förskolepersonalen barnen om de vill ha mer att äta 
eller dricka, fastän att barnen vid bordet kan bre sina smörgåsar själva så gör 
förskolepersonalen detta åt dem under denna observationen. Vad detta beror på 
framkommer inte. När barnen svarar att de vill ha en smörgås till frågar 
förskolepersonalen barnet om det vill ha en hel eller halv och försätter på detta sättet 
under hela observationen. 
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5.5 Lokalisera  

Bishop (1991) skriver att lokalisera är den aktivitet som innefattar hur vi förhåller oss 
till vår omgivning samt hur vi använder olika riktnings- och lägesord för att utveckla 
vår orienteringsförmåga. I kommande del presenteras de tillfällen där begreppet 
lokalisera visar sig. Lokalisera uppmärksammas under tre av nio måltidssituationer.  

 

Den första situationen som sker där begreppet lokalisera synliggörs är när 
förskolepersonalen samtalar med barnen om bordsplaceringen. Lägesorden höger 
och vänster diskuteras under observation 1 i ledning av förskolepersonalen. Barnen 
besvarar vem som sitter på den högra sidan om dem och vem som sitter på den 
vänstra sidan om dem. Fortsättningsvis frågar förskolepersonalen vem som sitter 
mittemot vardera barn samt bakom dem. Lägesord synliggörs även under 
observation 5 då förskolepersonalen använder sig av begrepp som i och på när hen 
ber barnen att hälla mjölken långsamt i glaset, med förklaring att barnet inte ska 
spilla på bordet. 

 

Vid en annan måltidssituation som sker under observation 4, sitter tre barn 
tillsammans med förskolepersonalen och diskuterar vart i området de bor, vem som 
är granne med vem och hur långt det är till förskolan ifrån barnens hus. Ett av barnen 
förklarar att för att komma till sin kompis hemifrån sig behöver hen först gå rakt 
fram, sedan svänga åt höger och sen är hen framme. Förskolepersonalen för samtalet 
vidare och föreslår att de ska gå på en “Kompispromenad” nästkommande termin. 
Barnen säger att de måste ha en karta för att hitta till varandras hus och 
förskolepersonalen instämmer. Under denna situation synliggörs riktningsord i 
samtalet mellan förskolepersonalen och barnen.  

 

5.6 Design 

Design menar Bishop (1991) kan beskrivas som den aktivitet där barn utvecklar sin 
förmåga att upptäcka, urskilja och skapa olika konstruktioner och mönster utav det 
de finner i sin omgivning och utifrån det material som förskolepersonalen erbjuder. 
Nedan beskrivs de händelser där begreppet design synliggörs. 
 
Under en frukost sitter fyra barn tillsammans med en förskolepersonal och samtalar 
om vilken form det är på pålägget på smörgåsen. Ett barn beskriver att skinkan ser ut 
som en cirkel och ett annat barn beskriver att ostbiten liknar en rektangel. I denna 
situation som sker vid observation 3 diskuterar förskolepersonalen tillsammans med 
barnen om olika former som är kopplat till begreppet design.  
 
Vid ett senare tillfälle, som sker vid observation 6 sitter en förskolepersonal 
tillsammans med sju barn under en fruktsamling och förklarar att matematik är mer 
än siffror och uppställningar. Detta förklarar hen genom att berätta att matematik kan 
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användas för att utforska olika egenskaper hos föremål, lösa problemställningar, 
upptäcka och skapa mönster med hjälp av olika material, bygga med lego och 
kapplastavar samt kunna reflektera över och pröva sina egna och andras lösningar 
kring matematik. Förskolepersonalen förklarar även för barnen att andra ämnen som 
förskolan arbetar kring kan användas för att utveckla sina matematiska förmågor och 
kunskaper, ett exempel hen ger på detta är de sånger och ramsor som de använder 
under morgonsamlingarna. Tillsammans med barnen kommer hen även in på hur de 
på avdelningen arbetar kring vilka mönster de kan hitta i den omgivande miljön men 
även de mönster de som barnen har skapat under höstterminen med hjälp av olika 
material som dels har hittat i utemiljön men även med hjälp av det material som 
erbjudits dem i innemiljön.  
 

5.7 Förklara 

Förklara, beskriver Bishop (1991) som den aktivitet där barnen får beskriva, motivera, 
argumentera samt resonera. Vidare menar han att inom denna aktivitet är alla delarna 
av vikt för att utveckla det matematiska lärandet framåt. Vidare förklarar han att de 
matematiska aktiviteterna sker i växelverkan mellan tanke och handling och därmed 
kan aktiviteterna beroende på barns matematiska fokus men även genom 
förskolepersonalens syfte med den planerade eller spontana aktiviteten ske samtidigt 
eller självständigt. Denna växelverkan framkommer även vid våra observationer där 
aktiviteten förklara synliggörs i observationerna 2, 3 och 5 där det matematiska 
innehållet fokuserades kring mäta, räkna design och lokalisera men där aktiviteten 
förklara används som ett verktyg för såväl förskolepersonal som barn att föra 
resonemanget framåt. Nedan beskrivs tre händelser där begreppet förklara synliggörs.  
 
Vid observation 2 som är en frukost samtalar förskolepersonalen med två barn om 
storleken på barnens glas för att barnen ska se skillnaden på dessa och veta vems som 
är vems. Förskolepersonalen frågar ifall barnen ser någon skillnad på glasen, varpå 
ena barnet svarar att hans glas är störst. Nu när barnen har uppfattat att det är 
skillnad på glasen förklarar förskolepersonalen att hen kan använda denna vetskapen 
att hens glas är större än det andra om hen blir osäker nästa gång. Här ger 
förskolepersonalen genom samtal tillsammans med barnen kring glasens skillnader 
verktyg för att kunna utesluta vilket glas som är vems och därmed kan de undvika att 
ta fel. Vid observation 2 använder förskolepersonalen konkret material för att 
synliggöra och förklara skillnaden på glasen och ge barnen verktyg för hur de själva 
ska gå tillväga för att hålla koll på glasen. 
 
Senare vid observation 3 samtalar förskolepersonalen med tre barn om hur många 
dagar det är kvar till jul, julkalender används som konkret material för att visa hur 
många dagar som är kvar. Vid observationen använder sig förskolepersonalen av 
följdfrågor för att få barnen att motivera sina tankar och idéer. Ett barn uttrycker att 
det är fem dagar kvar till jul och visar med hela sin hand. Förskolepersonalen 
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uppmärksammar barnets svar och säger ”Idag är det sista november, och julafton är 
den 24 december. Hur många dagar är det till dess?” Barnet svarar med att hålla 
upp tio fingrar. Återigen kollar de tillsammans på julkalendern och 
förskolepersonalen förklarar för barnen att då ingen lucka är öppnad på julkalendern 
så att det tjugofyra dagar kvar till jul. Med hjälp av att använda julkalendern följer 
förskolepersonalen barnens tankar och resonemang genom hela observationen och 
låter barnen dra egna motiverade slutsatser som hen möter upp och diskuterar vidare 
med barnen. 
 
Vid observation 5, även denna en frukostsituation, sitter en förskolepersonal 
tillsammans med två barn och ska till att bre sina smörgåsar. Här uppmärksammar 
förskolepersonalen för barnen att smöret kan vara svårt att bre ut på smörgåsarna då 
det är hårdare än normalt. Att smöret är hårdare än normalt förklarar 
förskolepersonalen beror på att hen precis har plockat fram det ur kylskåpet och 
därmed inte hunnit stå framme och mjuknat till. Genom att förklara skillnaden hos 
smöret ger hen en förklaring på skillnader och olika påverkansfaktorer, i det här fallet 
varmt och kallt, hos föremål. 
 

5.8 Analys 

Det finns en variation i förekomsten av de olika matematiska aktiviteterna. De 
vanligaste aktiviteterna var mäta, räkna, lokalisera och förklara varvid mäta och 
räkna var de tydligaste förekommande aktiviteterna. En förklaring till att räkna och 
mätning var de aktiviteterna som kunde urskiljas flest gånger kan tolkas utifrån 
Bishops (1991) teori att det vid ett matbord finns lättillgängliga redskap och föremål 
kring som går att räkna och samtala om. Där samtal om antal, mängd och jämförelser 
synliggörs.  
 
Genom Bishops (1991) teori uppmärksammar och stöttar förskolepersonalen barns 
matematiska utforskande vid måltidssituationer genom att ta tillvara på de 
matematiska uttrycken barn ger. Med hjälp av de fem matematiska principerna 
urskildes både ett till ett-principen och kardinalprincipen under observationerna där 
räkning förekom, de matematiska principerna är grundläggande inom barns 
matematiska lärandet inom räkning (Björklund, 2009). Björklund, Magnusson och 
Palmer (2018) ger uttryck för merpart associeras räkna och mäta till med matematik 
och detta kan vara en tolkning till att dessa framträdde flest gånger under 
observationerna. Enligt Delacour (2012) arbetar förskolepersonalen helst med de 
ämnesdidaktiska områdena som de känner sig bekväma och trygga med, i det här 
fallet räkna och mäta. 
  
Definitionen av aktiviteten lek kan enligt Bishops (1991) teori vara rollekar, 
kurragömma, spel och pussel. Aktiviteten design förklaras utifrån Bishops (1991) 
teori att tillverka, konstruera och beskrivning av föremål. Utifrån denna beskrivning 
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av begreppen kan förklaringen ges på varför lek och design inte är lika framträdande 
som de övriga aktiviteterna då det enligt Bishops (1991) teori framkommer det att 
sociala normer som kretsar kring barnet har påverkan på den matematiska 
utvecklingen. Även Björklund och Palmér (2018) beskriver att vid en måltidssituation 
kan det råda normer där barn förväntas öva på de förhållningssätt som krävs vid en 
måltid och inte ett beteende som går emot satta normer.  
 
En förklaring till att lokalisering synliggjordes under måltidssituationerna kan vara 
att barnen visade ett intresse för detta. Förskolepersonalen uppmärksammade 
samtalet om lokalisering hos barnen och ledde konversationen vidare med hjälp utav 
följdfrågor. Bäckman (2015) menade att det krävs att förskolepersonalen är lyhörd 
för kraven i situationen samt är flexibel med hur den lär ut. Det kan tolkas att 
förskolepersonalen är flexibla när de reagerar och följer upp barnen, som i 
situationen där barnet frågade vad talet 35 betydde på ketchupflaskan. I detta fall 
handlade det om lokalisering, var fanns siffrorna, men även att förskolepersonalen 
förklarade vad det betydde. Lokalisera användes även som ett återkommande verktyg 
i vissa av observationerna där barnen fick berätta vem som satt bredvid dem med 
hjälp av riktningsord. Då barn inte lär sig matematik på en gång utan med hjälp av 
upprepningar av de matematiska begreppen (Björklund, 2007), finner vi att detta är 
ett adekvat sätt att få med denna aktivitet naturligt i måltidssituationer. 
  
Under några observationer användes Bishops matematiska aktivitet, förklara, som ett 
kommunikativt verktyg för att stärka de övriga fem matematiska aktiviteterna.  
Genom att använda aktiviteten som ett verktyg kunde förskolepersonalen ge barnen 
förklaring på olika matematiska begrepp. Men även ge barnen möjligheten att delge 
sina tankar och resonemang i samtalen.  Detta kopplas till läroplanen som beskriver 
att barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2016, s.10). Den 
matematiska aktiviteten förklara tolkar vi utifrån Bishop (1988) som att det är en 
naturlig del av det matematiska innehållet då barnen många gånger fick argumentera 
för deras matematiska uttryck, men även att förskolepersonalen förklarade för 
barnen vad som menades. Bishop (1988) skriver att inom aktiviteter förklara är 
beskriva, argumentera, motivera och resonera aspekter av vikt för barns 
kommunikativa utveckling inom matematik. Helenius m.fl., (2016) menar att det 
finns en koppling mellan denna matematiska aktivitet och språkutvecklingen. Denna 
koppling kan vara en trolig förklaring till att förskolepersonalen har stort fokus på att 
det språkliga genom att använda begrepp och stötta barnen i deras resonemang. Det 
var inte bara den matematiska utvecklingen förskolepersonalen fokuserade på, men 
även den språkliga. Eller det kanske är som Geist (2015) menade med att 
förskolepersonalen blir bättre på att undervisa ett ämne om de känner att de har 
kompetens inom det.  
  



 23

6 Diskussion  

I detta avsnitt kommer studiens viktigaste resultat att diskuteras i relation till 
studiens syfte, frågeställningar och tidigare forskning. Avsnitten kommer att avslutas 
med slutsats, metoddiskussion, studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag 
till fortsatt forskning. 
 

6.1 Resultatdiskussion  

Resultat diskussionen kommer presenteras under följande rubriker; 
förskolepersonalens inställning vid måltidssituationer, matematiska aktiviteter vid 
måltidssituationer och förskolepersonalens roll i stöttning av barns spontana 
uttryck. 

6.1.1 Förskolepersonalens uppmuntran och stöd till matematiskt 
utforskande vid måltidssituationer 

Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskolepersonalen uppmärksammar 
matematik i en måltidssituation. Skolverket (2016) slår fast att 
matematikundervisningen i förskolan ska vara ett lustfyllt lärande. Men hur skapar 
man då detta inom matematik och har det något sammanhang med 
förskolepersonalens förhållningssätt gentemot matematik? En av aspekterna som 
togs upp i tidigare forskning var matematiskångest bland förskolepersonal och de 
som studerar till att bli förskollärare. Fyrtiosju av hundrafem förskollärarstudenter i 
en undersökning var “negativt inställda till matematik och inte heller duktiga” 
(Palmer, 2010, s. 82). Vidare säger Bintas (2008) att de som har högre matematisk 
ångest kan omedvetet föra det vidare till barnen, vilket även Delacour (2012) belyser 
när han skriver om förskolepersonalens inställning gentemot matematik. Enligt 
honom fokuserar förskolepersonalen helst på ämnesdidaktiska områdena som de 
känner sig säkra på. I gengäld enligt Geist (2015) ger förskolepersonal som känner sig 
trygga och kompetenta inom matematik och matematikdidaktik dessa ämnen större 
utrymme. 

Utifrån studiens resultat får vi en positiv inställning från förskolepersonalen då dem 
tog tillvara på barnens spontana uttryck och matematiska intresse. Kanske fanns det 
en viss påverkan som hindrade förskolepersonalen att fånga in alla situationer. Men 
från den erfarenhet vi har märkte vi inte av detta. Ingen av frågorna som barnen hade 
ignorerades utan förskolepersonalen förklarade, svarade eller fick barnen att 
argumentera varje gång. Förskolepersonalen tog även initiativ till matematiska 
aktiviteter genom att ställa frågor om vilka som satt bredvid dem och var de bodde till 
exempel.  
 
Studien har fått oss att inse vikten i att ta tillvara på de vardagliga situationerna som 
ges i förskolan. De rutiner som finns dagligen i förskolan får inte glömmas bort eller 
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bara ses som ett nödvändigt ont eller något som måste göras för att få dagen att 
fungera. Vi tar med oss att barnen ska inkluderas i vardagliga sysslor så som på och 
avdukning av bordet vid måltidssituationer i förskolan, för att ges möjlighet till att 
utveckla flera matematiska färdigheter som till exempel ett till-ett principen eller 
principen om godtycklig ordning.  Studien har fått oss att som framtida förskollärare 
att inse att de matematiska förhållningssätt vi har, förs över på barnen och att det 
därför är viktigt att vi överför en positiv bild av matematik till barnen så de inte blir 
negativa konsekvenser för barnen längre fram i skolan. Vi tar med oss att alla i 
arbetslaget har en betydelsefull roll i barns matematiska lärande och att det är hela 
arbetslagets förhållningssätt som påverkar de matematiska klimatet i förskolan. 
Studien har fått oss att inse att det finns oändligt mycket mer att lära sig om 
matematik i förskolan och hur det kan läras ut och arbetas med i barngruppen. I 
framtiden kommer vi att vilja vidareutveckla vår kunskap om matematik i förskolan 
och hjälpa till att bidra till att de kollegor i vårt kommande arbetslag som känner sig 
osäkra inom matematik, får den kompetensutvecklingen som är nödvändig. 
 

6.1.2 Matematiska aktiviteter vid måltidssituationer 

Bishop (1988) argumenterar för att all matematik i västvärlden grundar sig i de sex 
matematiska aktiviteterna. Enligt läroplanen är det förskollärarens ansvar att barnen 
får lära sig på ett roligt och meningsfullt sätt (Skolverket, 2016). Vi menar att det då 
är av vikt att barnen får ta del och bli introducerade till denna kunskap på ett lustfyllt 
sätt. Men även att förskolepersonalen borde ta till vara på vardagsituationer för att 
lära ut matematiska färdigheter. 
  
Vi var positivt överraskade över hur pass mycket matematik vi fick se under 
måltidssituationerna. Delacour (2012) och Geist (2015) menar att förskolepersonal 
helst håller sig till de ämnesdidaktiska områdena de är vana med. Vilket, som vi kom 
fram till i analysen, kan vara ett skäl till att mäta och räkna var de som var tydligast 
under observationen. Mäta och räkna är även de två matematiska aktiviteter som vi 
tolkar att många förknippar med matematik. Förklara uppfattade vi som en naturlig 
del av måltidssituationerna, vilket kan även kopplas till den språkliga utvecklingen 
(Helenius m.fl., 2016) vilket även riktningsorden inom lokalisering kan göras. Leken 
var inte närvarande under måltidssituationerna vilket kan ha sin förklaring i att 
förskolepersonalen fokuserade på att lära barnen att äta tillsammans. Lekar såsom 
rollekar, kurragömma, spel och pussel är inte förknippade med måltidssituationer. 
Björklund och Palmér (2018) menar då de beskriver att måltidssituationerna har till 
syfte att förbereda barnen för att kunna äta tillsammans. Förskolepersonalen ger 
barnen verktyg till att förhålla sig till de normer som sker vid en måltid. 
 
Aktiviteten design förekom vid två observationer, vilket inte var i samma 
utsträckning som mäta, räkna, lokalisera och förklara. Precis som med leken kan det 
ha det ha göra med att personalen fokuserar på det pedagogiska syftet. Vi tolkar att 
det beror på att måltidssituationerna inte främjar den aktiviteten på så sätt som den 
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skulle ha främjats i andra miljöer som till exempel ateljén eller i den fria leken där 
barn skapar med hjälp av olika material. I en annan miljö hade denna matematiska 
aktivitet kunnat utvecklas mer. På så sätt hade lärandet skett på ett naturligt sätt och 
bidragit till ett matematiskt lärande hos barnen (Bäckman, 2015; Delacour, 2012). 
Miljön under måltidssituationer lockar inte till design, inte heller till aktiviteten leka, 
som inte förekom under våra observationer.  
 
En aspekt vi reagerade på var att barnen inte fick vara med under både dukning och 
avdukning. Denna aktivitet kan inkludera flera matematiska aktiviteter, till exempel 
räkna, där barnen räknar hur många tallrikar som ska placeras. Lokalisering, var ska 
tallrikar och besticken vara och design, hur ställer man upp allt samt förklara där 
barnen får argumentera för deras val. Men då vi hade endast ett fåtal observationer 
och inte heller intervjuade förskolepersonalen vet vi inte förskolepersonalen brukade 
låta barnen deltaga i dukning och avdukning. Samtidigt ska förskolepersonalen akta 
sig för att göra instruktionerna för tydliga vilket kan skapa en kravfylld situation för 
barnet och hindra lärandet (Delacour, 2016). 
 
Vi ville undersöka hur Bishops sex matematiska aktiviteter blev synliga och hur 
förskolepersonalen beaktade dessa. Resultatet för våra observationer förvånade oss. 
Vi hade inte förväntat oss att se så pass mycket matematik som vi faktiskt gjorde. 
Detta tror vi berodde på att vi gick in med matematiska glasögon och hade en 
medvetenhet kring vad matematik kan vara i förskolan. Delacour (2012) menar att i 
vardagsituationer, såsom vid måltidssituation, behövs förskolepersonalens närvaro 
för att stötta och utmana barn i deras matematiska tänkande. Under de flesta 
observationer uppmärksammade vi att förskolepersonalen tog tillvara på barns 
matematiska nyfikenhet. Förskolepersonalen gjorde som Kärre (2013) menar är ett 
lustfyllt lärande, då de pratade om matematiska begrepp runt måltiderna och på så 
sätt blev de matematiska begreppen en del av barnens vardagssituationer. 
Vi är medvetna om att vi endast sett en liten del av det matematiska lärandet vid 
måltidssituationer då vi observerade under några tillfällen. Vid de måltiderna som 
ingen eller lite matematik uppstod kan ha förklaringar såsom att barnets intresse 
vilade på något annat eller att måltiden i sig var stökig eller rörig som bidrog till 
uteslutande matematik.  Vi är även medvetna om att matematik inte kan förekomma 
vid alla måltidssituationer då det finns fler ämnen i förskolan som ska beaktas.  
 
 

6.1.3 Förskolepersonalens roll i stöttning av barns spontana uttryck 

En viktig aspekt av barnets matematiska utveckling är även när den själv uttrycker 
och visar sig intresserad för matematiska begrepp. Det är då enligt Kärre (2013) 
viktigt att förskolepersonalen är lyhörd och tar till vara på dessa stunder. Björklund 
(2007) anser att det är med fördel som förskolepersonalen är närvarande vid barnens 
vardagliga situationer och lek för att hjälpa dem återkoppla till de matematiska 
situationer de erfarit tidigare. Det blir lättare för barn att upptäcka matematik om det 
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sker på ett naturligt sätt såsom i lek och måltidssituationer enligt Delacour (2012). I 
dessa stunder behöver förskolläraren vara där för att stötta och utmana barnen i 
deras matematiska tänkande. Vi anser att förskolepersonalen under observationerna 
gjorde detta genom att fånga in de tillfällen de märkte att barnen hade frågor och 
funderingar. Exempelvis som med barnet som funderade vad trettiofem på 
ketchupflaskan betydde. 
 

6.2 Slutsats  

Den slutsatsen vi drar är att matematiken i vardagssituationerna är av vikt för 
barnets matematiska utveckling. Förskolepersonalen behöver vara närvarande under 
dessa situationer för att kunna stötta barnet i dennes utveckling. Men även att 
förskolepersonalen har en förståelse för Bishops sex matematiska principer och vet 
hur de tar sig utryck hos barnen. 
 
Utifrån våra observationer anser vi att Bishops matematiska aktiviteter blir 
synliggjorda vid måltidssituationer. Mäta, räkna, lokalisera, design och förklaringar 
är de matematiska aktiviteter som blir mest synliga. 
 

6.3 Metoddiskussion  

I vår studie valde vi att utföra observation som datainsamlingsmetod där Bishops sex 
matematiska aktiviteter användes som teoretiskt ramverk och observationsschemat 
utgick från de sex matematiska aktiviteterna räkna, mäta, lokalisera, designa, förklara 
och leka. Det valda ramverket var till hjälp för att identifiera hur Bishops sex 
matematiska aktiviteter kommer till uttryck via kommunikationen mellan 
förskolepersonalen och barnen under måltidssituationer. Vi ville även genom 
observationerna undersöka hur förskolepersonalen uppmärksammar och stöttar 
barnen vidare i sin matematiska utveckling. Då det kan vara svårt att vara 
uppmärksam på allt som sker under en observation samt att vi utförde de olika 
observationerna enskilt kan det finnas vissa element i observationerna som vi kan ha 
förbisett då vi eventuellt hade fokus på något annat. Med detta i åtanke menar vi att 
det kunde ha främjat vår undersökning om vi under observationerna även hade utfört 
filminspelningar av samtliga observationer, då filminspelningar kan ge en mer 
detaljerad bild av situationen. Dock hade detta krävt som Bryman (2011) uttrycker 
det, ett samtycke från vårdnadshavare. Vilket vi anser hade varit problematiskt att få 
in under studiens tidsintervall. Men överlag känner vi att vår datainsamlingsmetod 
gav oss den datan vi behövde till vår studie då syftet var att ta reda på hur 
förskolepersonal kan uppmärksamma matematik vid måltidssituationer.  
 
Däremot hade en kompletterande frågeställning till förskolepersonalen efter 
observationen varit fördelaktig.  Genom kompletterande frågeställningar kunde vi 
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även ha undersökt vidare kring deltagarnas attityder kring matematiken och på så 
sätt eventuellt fått reda på om de har problem med matematisk ångest. Vi fick genom 
denna valda metod endast reda på hur förskolepersonalen agerade, inte hur de 
resonerade i de olika situationerna (Bryman, 2011).  Resultatet kan ha påverkats av 
att förskolepersonalen från början fick reda på att det var matematik vi skulle 
observera.  Vi hade kunnat formulera missivbrevet på ett annorlunda sätt men vi ville 
skapa en tillitsfull relation till de vi skulle observera och valde att beskriva de vi skulle 
titta på (Bryman, 2011).  
 
Vi hade eventuellt fått en bredare insikt i hur förskolepersonal arbetar kring med att 
synliggöra Bishops sex matematiska aktiviteter om vi hade utfört observationerna 
tillsammans. Dock var inte detta möjligt på grund av studiens tidsintervall. 
Ett hinder som uppstod i vår studie var att en av förskollärarna avbokade 
observationen i sista stund, detta gjorde att vi istället fick observera en barnskötare.  
Vi upplevde inte händelsen som ett hinder eftersom hela arbetslaget har ett 
gemensamt ansvar att forma en pedagogisk verksamhet som gynnar barns lärande 
(Utbildningsdepartementet, 2010). 

6.4 Yrkesrelevans  

Studiens relevans för förskolläraryrket är att den kan bidra till en ökad förståelse hos 
förskolepersonal kring vilken betydelse deras förhållningssätt till matematiken har 
för barns matematiska undervisning. Även vikten av att fånga upp barns spontana 
matematiska intresse. Förskollärare ges förhoppningsvis insikt till att matematik är 
mer än siffror och antal samt att matematik med fördel kan användas vid 
måltidssituationer. Studien framhåller vikten av att ta tillvara på den pedagogiska 
lunchen och se måltider som ett lärtillfälle tillsammans med barnen. Det kan vara 
intresse av för förskolepersonal hur betydelsefullt det är att benämna de rätta 
matematiska begreppen, då det även gynnar barnens språkutveckling. Studien är av 
intresse för såväl förskollärare som andra som arbetar i barngruppen för att få en 
förståelse kring vilka fördelar det finns med att synliggöra matematik i 
vardagssituationer. 
 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka hur förskollärare själva ser 
på den pedagogiska måltiden som ett tillfälle för barns matematiska lärande. Då vi i 
vår studie använt oss av observationer vid måltidssituationer kan nästa led vara att ta 
reda på detta med hjälp av intervjuer, eller en kombination av observationer och 
intervjuer om studiens tidsintervall tillåter detta. Via intervjuer kan förskollärares 
medvetenhet kring sig själva som påverkansfaktorer kring barns matematiska 
lärande och utveckling belysas ytterligare. Att de som förskollärare är en stor del i hur 
barn i sin kommande matematiska utveckling kommer att ta sig an matematiken och 
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vilka matematiska attityder de kommer att utveckla. Under intervjuer kan även 
förskollärare besvara frågor kring hur de uppfattar möjligheter till matematiskt 
lärande i måltidssituationer och om de själva uppfattar denna stund som enbart ett 
tillfälle för avkoppling eller som ett möjligt tillfälle till lärande. Vad betyder dessutom 
en måltid för förskolepersonal? I framtida studier hade det även varit intressant att 
undersöka olika åldersgrupper på barnen, ifall det skiljer sig i samtalen om 
matematik beroende på barns ålder.  
 
I framtida studier hade det varit intressant att observera flera olika vardagliga 
aktiviteter, till exempel på och avklädning och den fria leken. För att ta reda på ifall 
matematik förekommer i större eller mindre utsträckning i de aktivisterna jämfört 
med måltidssituationer.  I framtida forskning hade det varit intressant med fler 
observationer för att undersöka om design och lek hade fått en större plats.  
Samtidigt finner vi att lek, förmodligen är en aktivitet som inte är lätt att integrera vid 
måltidsituationerna. Vi är medvetna om att vi skulle ha gjort fler observationer, med 
fler deltagande förskolepersonal, kanske vi även fått sett ett större utbud av 
matematiska aktiviteter där även lek ingår. 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

BILAGA 1 
 

Hej! 
Vi är två förskollärarstudenter som heter Ariélle Forsell och Sofie Björkman, vi läser 
för tillfället vår sista termin på förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Nu 
har tiden kommit för oss att skriva vårt självständiga arbete och vi kommer att forska 
kring hur Bishops sex matematiska aktiviteter synliggörs i verksamhetens dagliga 
arbete.  Syftet med vår studie är att skapa oss en bild av hur förskollärare inkluderar, 
definierar och arbetar kring Bishops sex matematiska aktiviteter och gör dem levande 
i barns matematiska lärande och utveckling. 
 
I vår studie vi kommer använda oss av strukturerade observationer och syftet med 
dessa är att se hur du som verksam förskollärare arbetar med matematik vid 
måltidssituationer. Observationerna beräknas ta mellan 45–50 minuter.  
All hantering av det insamlade materialet sker varsamt av oss och raderas när arbetet 
är godkänt, dock senast 2019-01-31. 
 
Det insamlade materialet kommer att behandlas och bearbetas enligt 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Det innebär att namn och annan känslig 
information kommer att anonymiseras. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du 
har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig. Det är naturligtvis möjligt att som deltagare i 
studien få ta del av det färdiga resultatet när arbetet är klart, om så önskas. Studien 
kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin 
slutversion läggs ut på databasen Diva.  
 

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta oss 
 

Västerås 2018-11-20 
  
Sofie Björkman: sbn15003@student.mdh.se  telefonnummer: 073–9159792 
 

Ariélle Forsell: afl15001@student.mdh.se  telefonnummer: 076–5559616 
 

Handledare: Benita Berg, benita.berg@mdh.se telefonnummer: 021–101302 
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Bilaga 2 - Observationsschema 

Bishops 
aktiviteter 

Måltid:  
 

  

Räkna 
-räkning, antalsord, 
räknesystem och 
talsystem. 

 
    

Lokalisera 
– att hitta, 
orientera sig i 
rummet – 
lokalisering och 
placering 

 
    

Mäta 
-jämförelser, 
måttenheter och 
mätsystem, längd, 
area, volym, vikt, 
tid och pengar 

  
 

  

Design – Former 
och figurer, 
mönster och 
symmetri, 
arkitektur och 
konst. 
kunna se och känna 
igen former, 
jämföra och se 
likheter och 
skillnader, att 
kunna sortera och 
klassificera samt att 
upptäcka mönster. 

      

Leka 
– rollekar, 
fantasilekar, 
tärningsspel, 
strategispel, pussel 

      

Förklara 
-– motiveringar, 
förklaringar, 
resonemang och 
logiska slutsatser. 

.     
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fånga situationer 
där matematiken 
kan synliggöras 

 


