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Sammanfattning: Syftet med den här studien har varit att ta reda på om barn med hjälp av en 

övning kan utveckla sin förståelse för olika lägesbegrepp samt deras uppfattningar och 

inställningar för övningen. De lägesbegrepp som undersökts är Framför, Bakom, Under, 

Över, Bredvid och Mellan. De metoder som används är observationer i samband med för- 

och eftermätning samt inspelning med filmkamera och transkribering av den. Resultaten har 

redovisats i diagram och en tabell som visat att barnen till största del utvecklat sin förståelse 

för lägesbegrepp men att de negativa inställningarna och uppfattningarna övervägt de 

positiva. För att göra studien mer tillförlitlig skulle för- och eftermätningar gjorts enskilt med 

barnen då de kan ha påverkat varandras resultat.  
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1 INLEDNING 
Att barn utvecklar sin förståelse för olika matematiska begrepp är något som man inom 

förskola bör sträva efter vilket man skriver följande om i läroplanen för förskolan. ”Förskolan 

ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och 

använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”(LpFö98, nya reviderade 2010).  

Utifrån vad som står i läroplanen och även eget intresse för hur barn kan utveckla sina 

kunskaper kring matematiska begrepp har jag valt denna studie. För av avgränsa arbetet har 

jag valt att koncentrera mig på endast några matematiska begrepp nämligen lägesbegrepp 

vilka även ingår i kategorin rumsuppfattning.  

 Det här arbetet kommer därför att handla om förskolebarns förståelse och 

uppfattningar av olika lägesbegrepp. Tanken med studien är att ta reda på om barnen på en 

förskola i mellersta Sverige kan utveckla sin förståelse för olika lägesbegrepp genom att göra 

en övning. Jag kommer också under övningen försöka få en uppfattning av barnens 

inställningar och uppfattningar kring övningen.  

1.1 Bakgrund 

Det är viktigt för barn att lära sig olika matematiska begrepp för att dels kunna kommunicera 

med andra i sin omvärld. Genom att lära sig nya begrepp kan barn göra sig förstådda i olika 

sammanhang. Läroplanen för förskolan (2010) nämner som ett av förskolans uppdrag att 

kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta i samhället. Det är även 

förskolans uppgift att se till att barn får den kunskap som krävs för alla människor i samhället. 

Ett av målen för förskolan är även att barn lär sig att använda olika begrepp och att förstå dem 

och världen runt omkring. 

I den här undersökningen används övningar i form av lek för att få svar på de aktuella 

frågeställningarna. Enligt läroplanen för förskolan (nya reviderade 2010) är leken en viktig 

del när barn utvecklas och lär sig nya saker.  

 

Lpfö98 (2010) I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 

inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 

samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter(s 6). 

 

För att barn ska kunna lära sig olika matematiska begrepp krävs att de har språkkunskaper för 

att kunna benämna och förstå dem. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö98 2010) hör språk 

och lärande ihop och förskolan ska se till att barn tillägnar sig språkliga kunskaper för att även 

kunna lära sig nya saker inom andra ämnen utöver språk. Pedagoger ska även stimulera barn 

till att utveckla kompetens, kunskaper och insikter genom barns egna aktiviteter. 

När barn lär sig nya saker som exempelvis lägesbegrepp utgår de från sig själva och deras 

uppfattningar om sig själva därmed även kroppsuppfattning. Läroplanen för förskolan(2010) 

poängterar även att det är så det ska vara då verksamheten ska jobba efter att barn lär sig att 

förstå sig själva och världen utanför. Därför är det barnen som förskolan ska utgå från i 

verksamheten.  

Precis som språkkunnighet hör ihop med barns lärande av olika matematiska begrepp så hör 

även kroppsuppfattning ihop med begreppsinlärning. Eftersom barn utgår från sig själva när 

de lär sig nya saker så spelar även barnets fysiska kropp roll. Att barn utvecklar den här delen 

är därför viktig och avgörande när det handlar om att lära sig nya begrepp. Läroplanen för 

förskolan nämner detta som ett mål för förskolan ”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten 

av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande”(Lpfö98, 2010, s 9).  
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Ett annat mål för förskolan som nämns i läroplanen är att barn ska lära sig om rum, form och 

riktning. Även det är centrala begrepp i den här undersökningen då rumsuppfattning som de 

här delarna ingår i hör samman med förståelsen av olika lägesbegrepp.  

1.2 Litteraturgenomgång 

För att ge en inblick i vad ordet lägesbegrepp innebär kommer här tas upp vad andra författare 

skriver kring området. Några centrala delar när man talar om lägesbegrepp är 

kroppsuppfattning, rumsuppfattning och språk vilka kommer att förklaras lite mer ingående i 

det här avsnittet. Eftersom lägesbegrepp är en slags begreppsbildning så kommer det även att 

klargöras vad det innebär. 

Lägesbegrepp är begrepp som beskriver vart olika saker befinner sig i förhållande till något 

eller någon annan. Det kan innebära var en person befinner sig i förhållande till någon eller 

något Det kan även innebära var ett föremål befinner sig i förhållande till någon eller något. 

Björklund(2007) beskriver lägesbegrepp som olika positioner i rummet och vart olika saker 

eller människor befinner sig i det. Hon anser att det finns många olika lägesbegrepp som barn 

i förskolan möter. Det som avgör barns uppfattning av var något eller någon befinner sig 

handlar om vart den som gör bedömningen befinner sig i förhållande till föremålet/personen 

menar Björklund(2007).  

Ahlström (1996) anser att när man bestämmer var ett objekt eller en person befinner sig måste 

varje person utgå från sitt eget perspektiv eftersom det beror på vart och hur en person står. 

Framför för en person kan uppfattas som bakom för en annan beroende på om den andra 

personen står i exempelvis samma riktning eller om personerna står på olika ställen i ett rum. 

Ahlström menar även att barn ser sig som centrum i förhållande till allt annat i dess omvärld 

och därför används den erfarenheten när de bestämmer vart någonting befinner sig. 

Emanuelsson(2006) nämner lägesbestämning som ett annat ord för lägesbegrepp och menar 

att det innebär ett slags rumsuppfattning. Persson(2006) menar även hon att det är viktigt för 

barn att kunna förstå och använda olika begrepp och förhållanden mellan olika ting. Det är 

enligt Persson spännande för barn att utveckla begrepp och för att kunna göra det krävs att 

man använder både kroppen och sinnet. För att kunna orientera sig på olika ställen behöver 

barn ha kunskap om en del andra saker innan de lär sig lägesbegrepp. Persson anser även att 

lägesbegrepp hör ihop med rumsuppfattning. Hon menar att begreppen behövs för att kunna 

kommunicera om var i rummet något befinner sig.  

Sterner(2006) nämner också rumsuppfattning som en viktig del i barns begreppsbildning. Hon 

anser att barn använder sin kropp för att tillägna sig kunskap om rumsuppfattning. Sterner 

skriver att två viktiga saker för att barn ska lära sig detta är genom att bland annat leka och 

göra upptäckter på egen hand både ute och inne. Samt att barn behöver få hjälp med att bilda 

begrepp. Det är viktigt att pedagoger ger barn möjligheter till att klara av att göra sig 

förstådda. Detta genom att prata med barn om exempelvis vad som händer i barnets 

omgivning. Björklund(2007) menar även hon att barn använder sig av kroppen när de lär sig 

nya saker. Om kroppen då ändras så ändras även barnets uppfattning om den och påverkar 

deras synsätt på omvärlden. Eftersom barn kan mest om sin egen kropp så är det naturligt för 

barn att utgå från den när de lär sig nya saker även när de lär sig lägesbegrepp och 

rumsuppfattning.  

Som den här texten visar är rumsuppfattning, kroppsuppfattning och begreppsbildning några 

viktiga aspekter vid inlärning av olika lägesbegrepp. Utöver det är även språk av stor 

betydelse för barns utvecklande av nya begrepp så som lägesbegrepp. Nedan beskrivs de olika 

delarna mer ingående. 
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1.2.1 Rumsuppfattning  
 

Björklund (2013) Anser att rumsuppfattning handlar om hur rummet uppfattas och hur 

avstånd, ytor, positioner eller storlek uppfattas utifrån varje enskild person. Ahlström (1996)  

menar att rumsuppfattning innebär att förstå och ha kunskap om att orientera sig i olika rum. 

Att kunna berätta vart man själv står i rummet i förhållande till någon eller något annat med 

hjälp av olika begrepp är en viktig kunskap när det gäller rumsuppfattning. Det här menar 

även Persson(2006) då hon förklarar att en del i rumsuppfattningen handlar om att ha förmåga 

att kunna jämföra perspektiv och storlek mellan barnet själv och någon eller något annat samt 

mellan två olika föremål. Ahlström (1996) nämner att en viktig del i rumsuppfattning är att 

kunna tala om hur man flyttat något eller kan flytta en sak. Det här nämner även Björklund 

(2013) när hon förklarar att en del i rumsuppfattning handlar om att kunna återskapa en 

placering av ett föremål, hon påpekar dock att det även handlar om att minnas var föremålet 

låg innan.  

Ahlström (1996) skriver att förmåga att kunna jämföra och få en bild av avstånd, vinklar, 

plana områden och objekt i kända miljöer är en viktig aspekt i god rumsuppfattning. Även att 

kunna känna igen och förklara egenskaper hos de vanligt förekommande geometriska 

föremålen, som exempelvis linje, sträcka, rektangel, triangel och kub. Det här nämner även 

Persson(2006) då hon anser att en grundläggande rumsuppfattning handlar om att känna igen 

olika geometriska föremål och att kunna återskapa dem. Ahlström (1996)  påvisar också 

betydelsen av att kunna återge olika objekt och föremål samt att ha kunskap att kunna 

orientera sig i rum som man skapar i tanken.  

  

1.2.2 Kroppsuppfattning 
Kroppsuppfattning är som tidigare nämnts en avgörande del när barn lär sig nya matematiska 

begrepp exempelvis lägesbegrepp som den här undersökningen handlar om. I följande text 

tydliggörs begreppet kroppsuppfattning ytterligare.  

Kroppsuppfattning innebär enligt Björklund(2007) att barn blir medvetna om sina egna 

kroppar och dess förmågor. De använder kroppen när de känner in olika saker i rummet och 

jämför till exempel storlek, bedömer avstånd och känner av var föremål eller andra personer 

befinner sig. Hur medvetet barn är om sin kropp, som exempelvis hur långa eller stora olika 

kroppsdelar är, menar Björklund(2007) är av betydelse för barnets begreppsbildning. Hon 

menar även att den egna kroppen verkar vara utgångspunkt för att uppskatta utrymmen och 

vad som får plats på ett område vilket är en del i en god rumsuppfattning. Ahlström (1996) 

skriver  som tidigare nämnts i den här undersökningen att hur en person uppfattar olika 

lägesbegrepp beror på hur och var en person står i förhållande till det som ska 

lägesbestämmas. I och med det kan man se att det handlar om vad personen i fråga har för 

uppfattning av sin kropp, exempelvis om näsan och munnen uppfattas som fram eller bak på 

kroppen. Om en person uppfattar sin rygg som fram istället för bak kan lägesbestämningen få 

en annan innebörd än någon som uppfattar ryggen som bak på kroppen. Solem Heiberg & 

Reikerås Lie (citerad i Persson, 2006) menar att kroppsuppfattning även handlar om att barnet 

har förståelse för var kroppen börjar och slutar. 

 

1.2.3 Språkkunskap 
Sterner (2006) menar att språk inte bara handlar om verbalt språk utan även om t.ex -, 

teckenspråk, gester, miner, gråt och skratt. Hon menar att barnet redan när det ligger i magen 

lär sig språk och att det kommunicerar med omvärlden redan från födseln, i form av tidigare 

angivna exempel. Hon menar att när barnet sedan blir lite äldre och kan peka på saker så kan 

vuxna hjälpa till med att utveckla barnets språk genom att benämna tingen. Hon menar även 

att barn förstår mycket mer än vad de kan uttrycka och att vuxna kan hjälpa till att utveckla 
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barns språk genom att utvidga barns ord till hela meningar. Sterner antyder att det är viktigt 

att barn utvecklar sitt språk för att kunna benämna olika matematiska begrepp. Hon menar att 

språket kan hjälpa barn att tala om och förstå vad de gör. Sterner menar också att ju fler ord 

ett barn kan desto lättare har de att kunna förklara olika matematiska begrepp. Författaren 

anser även att matematiken har ett stort ordförråd som barn behöver lära sig med hjälp av 

språk.   

Även Björklund (2013) diskuterar hur matematik och språk hör ihop. Hon menar att det är 

genom språk som vi gör oss förstådda i omvärlden. Ahlberg(1995) skriver att språk hör ihop 

med barns förståelse för matematik då hon poängterar att det inte alltid handlar om att barnet 

inte kan lösa ett matematiskt problem på grund av logiskt tänkande. Hon menar att 

anledningen till att barnet inte förstått kan vara brister i det språkliga kunnandet. Häggblom 

(citerad i Björklund, 2007)  menar att språk är en betydande del för att begreppsbildning på 

flera olika plan handlar om barns förståelse för lägesbegrepp. 

 

1.2.4 Begreppbildning 
Björklund(2007) skriver vidare att matematiska begrepp hjälper barn att kommunicera och att 

barn måste se begrepp i ett sammanhang och hur begreppet tolkas utifrån det. Begrepp 

handlar om relationer mellan olika ting och föremål. Hon menar även att barn behöver tillägna 

sig förståelse för att olika saker kan ha något gemensamt som gör att det går att kategorisera 

dem i olika begrepp. Björklund (2007) förklarar att processen att bilda begrepp handlar om att 

förstå att ett ord har ungefär samma innebörd i olika situationer även om det ibland kan skilja 

beroende på situation och sammanhang. Hon menar att barns förmåga att bilda begrepp 

påverkas av andras uppfattningar om det som ska benämnas. Barn upptäcker när de samverkar 

med andra att deras begreppsbildning inte alltid stämmer överens med andras uppfattningar av 

samma begrepp. Med hjälp av andra utvecklar enligt Björklund(2007) barn sin förståelse och 

utformning av matematiska begrepp. Björklund(2013) skriver att det är viktigt att som 

pedagog tänka på hur barnen kan uppfatta matematiska begrepp på olika vis. Detta på grund 

av det kan finnas flera begrepp som förklarar samma sak. Hon poängterar att man som 

pedagog ska tänka på det och på det sättet försöka undvika onödiga missförstånd vid 

användandet av matematiska begrepp. 

1.3 Frågeställningar 

1) Kan förskolebarn med hjälp av en övning utveckla sin förståelse för lägesbegrepp? 

2) Vad har barnen för inställningar till övningen och hur uppfattar de övningen?   

2 METOD 

2.1 Urval 

Undersökningen har gjorts på en förskola i en mindre kommun i mellersta Sverige. Förskolan 

som valts är känd för mig samt en del av personalen men barnen var innan undersökningen 

okända för mig. Det fanns ingen speciell anledning till varför just den här förskolan var 

lämplig för den här undersökningen, den valdes på grund av tidigare kontakt med personal på 

förskolan. Studien har genomförts med en grupp på sex barn. Åldern på barnen i studien var 

fyra- till fem år. Urvalet av barn har styrts utifrån insamling av godkännande från 

vårdnadshavare, antal barn på plats vid förmätning, övning och eftermätning samt barnens 

egna val att delta. Efter att ha frågat barn som fanns på plats vid det första tillfället om de ville 

delta slutade det med en grupp på nio barn. Vid andra tillfället frågades samma barn som var 

med i förmätningen igen om de ville delta. Då var det två barn som inte ville vara med längre 

vilket accepterades då det varit viktigt i undersökningen att barnen själva fått bestämma över 
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sitt delatagande. Vid sista tillfället slutade det med att det återstod sex barn som deltog då 

ytterligare ett barn försvann ur undersökningen på grund av frånvaro den dagen. 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att ta reda på svar till frågeställningarna i den här undersökningen har två olika 

datainsamlingsmetoder används.  

 

2.2.1 Datainsamlingsmetod frågeställning 1 
 

Kan förskolebarn med hjälp av en övning utveckla sin förståelse för lägesbegrepp? 

 

För att besvara den här frågeställningen har en uppläggningsmetod som kallas 

Undervisningsförsök enligt Johansson och Svedner (2010) används. Det har även gjorts en 

observationsmanual utifrån de punkter som Johansson och Svedner (2010 )anser vara viktiga 

vid skapandet av en observationsmanual.  Som mall för utformningen av 

observationsmanualen har exempel som Bjorndal (2005) skrivit om använts.   

Till förmätningen och eftermätningen användes boken Matte på burk som utgångspunkt 

skriven av Thisner (2007). Där beskrivs en aktivitet som ska utveckla barns kunskap kring 

olika lägesbegrepp. Övningen består av ett material där man behöver följande: fiskar, en båt, 

en kista, samt pärlor i form av lekmaterial. I den ursprungliga övningen finns allt material i en 

färdig så kallad matteburk. I den här undersökningen har materialet däremot utformats genom 

att klippa ut fiskar, båt och kista i papper eftersom tillgång till originalmaterialet inte funnits.  

I boken Matte på burk av Thisner (2007) finns endast ett exemplar av lekmaterialet men i den 

här studien har alla barn fått ett varsitt exemplar under aktiviteten. På grund av att övningen i 

det här fallet använts som för- och eftermätning av en annan övning. På det här sättet kunde 

observationsmanualen som tidigare nämnts användas för att sammanställa vad barnen kunde 

före och efter. 

Thisner (2007) ger instruktioner för hur man kan använda det här materialet vilket legat som 

grund för genomförandet av för- och eftermätningen i den här studien. Följande citat 

beskriver hur övningen kan gå till.  

 

Thisner (2007) ”Lägg den lilla fisken i båten. Två fiskar ska simma före båten och en fisk 

efter båten. Låt tre fiskar simma bredvid varandra. Lägg pärlorna bakom kistan. Låt den 

stora fisken gömma sig under båten. Lägg två fiskar på kistans lock. Lägg fiskarna mellan 

kistan och båten” (s 86)  

 

På samma sätt som citatet har barnen i den här undersöknigen fått instruktioner till vad de 

skulle göra. Barnen fick en varsin båt och kista som lades framför dem vid det bord där 

övningen genomfördes.  De fick sedan ta ett antal pärlor och fiskar under övningen som de på 

samma vis som i citatet fick instruktioner om att placera ut på olika ställen. Samtidigt 

antecknades det som hände i observationsmanualen.  

Övningen i boken förutsätter att barnen har kunskap om exempelvis antal och storlek på 

föremål innan genomförandet. För att de kunskaperna inte skulle avgöra resultatet av 

övningen var det viktigt att barnen hade rätt föremål i handen innan utplacering. Något som 

också var viktigt var att barnen exempelvis visste vilket håll deras båt åkte, på grund av att 

barnen skulle kunna placera ut föremålen på rätt ställen. För att vara extra tydlig frågades 

barnen när de till exempel lagt ut ett föremål framför eller bakom båten vilket håll båten åkte 

för att se om de uppfattat rätt om placeringen. 

Till själva huvudövningen har en lek hämtad ur Mattelekar FÖR FÖRSKOLA och F-KLASS 

skriven av Pica Rae (2012) används. Leken i boken/häftet går till så att deltagarna står i en 



 6 

ring med näsan riktad mot ryggen på den som står framför. När alla deltagare står i en ring 

använder man en boll som deltagarna skickar först över huvudet till personen bakom. När 

bollen gått runt ett varv ställer sig alla bredbent och skickar bollen under kroppen/ mellan 

benen på samma sätt runt i ringen.  

Då tanken med den här delen av studien var att barnen skulle få öva sig på olika lägesbegrepp 

passade den här aktiviteten bra för det här undervisningstillfället. I originalövningen används 

endast begreppen över och under men i den här studien lades några fler lägesbegrepp till och 

utvecklades till fler delar i leken. Lägesbegreppen som lades till var framför, bredvid, mellan 

och bakom. Då antalet barn inte var så många gjordes ett led istället för en ring eftersom det 

skulle blivit svårt att göra en ring av så få deltagare.   

  

2.2.2 Datainsamlingsmetod frågeställning 2 
 

Vad har barnen för inställningar till övningen och hur uppfattar de övningen?  

 

För att besvara den här frågan har observation med hjälp av filmkamera används som metod. 

Bjorndal (2005) anser att man med hjälp av ljud- och videoinspelningar kan ”konservera 

observationer” eftersom det man observerat finns kvar på inspelningen. Det gör att man 

exempelvis kan spola i filmen så man kan höra och se filmen flera gånger. Eftersom syftet 

med att filma i den här undersökningen var att ta reda på vad barnen hade för inställningar till 

övningen samt hur de uppfattade den var det här en bra metod. Detta eftersom det var lättare 

att få med detaljer samt att som ledare av aktiviteten kunna fokusera på övningen under själva 

genomförandet och sedan fokusera på observationen efteråt. Metoden minskar risken att 

glömma saker som händer under observationstillfället då allt finns samlat på film. Bjorndal 

(2005) skriver också om hur man med hjälp av inspelning kan samla detaljer och upptäcka 

nya saker varje gång man ser filmen. 

2.3 Procedur 

Undersökningen har gått till så att det först gjorts en övning för att mäta vad barnen kunde 

innan. Även kallad förmätning enligt Johansson och Svedner (2010). Efter testet gjordes en 

övning med barnen där de fick träna på olika lägesbegrepp. Till sist genomfördes samma test 

som gjordes innan övningen för att kunna jämföra resultaten av de båda. Även kallad 

eftermätning enligt uppläggningsmetoden som Johansson och Svedner (2010) skriver om och 

som använts i den här studien. Förmätningen och eftermätningen fördes in i den 

observationsmanual som tidigare nämnts för att kartlägga resultaten. 

 

2.3.1 Genomförande förmätning 
 

När jag kom till förskolan samlade jag först ihop fem barn genom att fråga dem som hade 

underskrifter från vårdnadshavare om de ville göra en övning med mig. Sedan tog jag med 

den första gruppen barn som jag samlat ihop till ett klassrum där vi satte oss vid ett bord. Jag 

presenterade mig och berättade att jag behövde deras hjälp med att göra en övning och att jag 

gick i skolan för att bli förskollärare, precis som en del andra som jobbade på förskolan. Efter 

att jag gjort det frågade jag barnen om deras namn så att jag kunde dubbelkolla att deras 

föräldrar skrivit på att de fick delta i studien. Jag gav varje barn en siffra som jag antecknade 

på deras tillstånd från vårdnadshavarna. Siffran var inget jag nämnde för barnen då det endast 

var en anteckning för mig för att hålla reda på vilka barn som gjort övningen så att de kunde 

fortsätta delta i de andra övningarna. Efter att jag skrivit en siffra och bockat av barnen på 

tillstånden skrev jag siffrorna på observationsmanualen vid de cirklar som motsvarade varje 

barn (Observationsmanual bifogas).  
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Efter det började förmätningen där jag utgick ifrån ett aktivitetsschema som utformats i förväg 

utifrån Matte på burk av Thisner (2007). Som tidigare nämnts var det viktigt att barnen 

förstod vad som skulle placeras ut samt att de visste vilket håll exempelvis båten åkte för att 

säkerställa att ingenting missuppfattades. Under förmätningen var det en del barn som tyckte 

att deras båtar skulle åka åt motsatt håll än vad som sagts innan men eftersom de blev 

tillfrågade efter de lagt ut föremålen vilket håll båten åkte så visade det sig att några barn lagt 

sakerna rätt. Detta i förhållande till deras uppfattningar om båtens färdriktning. Förmätningen 

avslutades med att jag tackade barnen för hjälpen och frågade ifall de ville vara med och göra 

en övning nästa gång vi träffades. Efter att den första gruppen var klar samlade jag ihop 

ytterligare fyra barn och gjorde på samma sätt med dem. Anledningen till uppdelningen av 

barn i två grupper berodde dels på att observationsmanualen var utformad efter max fem barn 

och även att jag som observatör skulle hinna med att anteckna. Övningarna tog cirka tio 

minuter per tillfälle och grupp.  

 

2.3.2Genomförande huvudövning 
 

Huvudövningen gick till så att jag samlade ihop de barn som ville delta av de som varit med 

på förmätningen genom att fråga dem. Vi gick sedan in i samma klassrum som förmätningen 

genomfördes. Bord och stolar flyttades undan innan och sedan fick barnen ställa sig på ett led. 

En i personalen på förskolan hjälpte till med att filma genomförandet av övningen och 

startade filmen direkt då barnen ställt sig på ett led. Övningen genomfördes sedan utifrån ett 

aktivitetsschema som utformats i förväg utifrån Mattelekar FÖR FÖRSKOLA och F-KLASS 

skriven av Pica Rae (2012). Det som var viktigast i den här övningen var att hela tiden nämna 

de begrepp som tränades. Som exempelvis när barnen skulle skicka bollen över huvudet så sa 

jag som ledare över huvudet varje gång ett barn skulle skicka bollen vidare. Efter övningen 

tackade jag för hjälpen och övningen tog cirka 7 minuter. 

 

2.3.3 Genomförande eftermätning 
 

På samma sätt som förmätningen gjordes eftermätningen men då det inte var lika många 

deltagare kvar vid eftermätningen så delades grupperna upp så det blev fyra i en grupp och två 

i en. Detta berodde på att jag redan hade samlat ihop fyra barn när jag upptäckte att det bara 

var två barn till som skulle vara med i övningen. Därför fick de två sista barnen vara 

tillsammans istället för att ett barn skulle behöva göra övningen själv då det kanske hade 

uppfattats som utpekande för det barnet som fått vara ensam. Vid eftermätningen satt vi i ett 

annat rum än vid förmätningen och huvudövningen. Även i eftermätningen följdes 

aktivitetsschemat som användes i förmätningen. Övningen tog cirka fem till tio minuter och 

avslutades med att jag tackade barnen för att de hjälpt mig med alla övningar som de deltagit 

i.    

2.4 Analysmetoder 

Testerna före och efter huvudövningen har dokumenterats med hjälp av ett papper med en 

förbestämd mall/schema där det antecknats om barnen lagt föremålen på rätt plats och så 

vidare. Denna mall/schema har utformats utifrån vad Johansson och Svedner (2010) skrivit 

om observationer samt följt ett exempel som Bjorndal (2005) nämner i sin bok.  

Det aktuella observationsschemat är ritat med cirklar som ska föreställa bord, stolar, barn och 

observatör. Det fungerar så att man har pappret i samma riktning som deltagarna är placerade 

vid bordet så att man som observatör lätt kan göra anteckningar i de olika cirklarna. Varje 

cirkel motsvarar en deltagare, därför skriver man i varje cirkel vad respektive deltagare gör. 
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Anteckningarna har förenklats med hjälp av förkortningar vilka finns beskrivna i 

observationsmanualen i en förkortningslista.  Det är enligt Rubinstein (1986) svårt att hinna 

med att skriva allt som händer i en observation och därför kan det vara bra att skapa en 

förkortningslista inför en observation.        

För att kunna jämföra resultaten från för- och eftermätningarna har de sammanställts i 

diagram där man kan se om det finns några skillnader eller/och likheter. Diagrammen har 

även kompletterats med text som gör det lättare att förstå vad diagrammen visar. 

 

I genomförandet av den metod som valts för att besvara den andra frågeställningen filmade en 

från personalen på förskolan under tiden som övningen genomfördes. Hela övningen filmades 

för att kunna ses efteråt och transkriberas. Filmen transkriberades sedan genom att allt som 

barnen sa och gjorde skrevs ned. För att få med både ansiktsuttryck, kroppsspråk och vad som 

sades i övningen sågs filmen två gånger. Vid första uppspelningen transkriberades det som 

sades och vid andra uppspelningen transkriberades kroppsspråk och ansiktsuttryck. Efter att 

ha skrivit ned det som hänt och sagts kategoriserades allt. Kategorierna delades sedan in i 

olika kolumner i en tabell med en positiv respektive negativ sida för att tydliggöra vad som 

hänt i filmen.  

3 RESULTAT 
Frågeställningarna i undersökningen redovisas nedan var för sig med en genomgång av 

resultaten. Varje frågeställning och resultat avslutas med en sammanställning och ett 

tydliggörande. 

3.1 Resultat frågeställning 1 

Kan förskolebarn med hjälp av en övning utveckla sin förståelse för lägesbegrepp? 

För att ta reda på den här frågeställningen har observationer utförts under en för- och 

eftermätning i from av en övning. Det som mättes var vad barnen i undersökningen kunde 

innan en annan övning respektive vad barnen kunde efter den övningen. Med hjälp av en 

observationsmanual antecknades responsen under observationerna. I observationsmanualen 

finns tre alternativ, rätt, fel och osäker där osäker antecknats om barnen inte lagt ut sitt/sina 

föremål inom några sekunder eftersom de antagligen lagt ut föremålet/föremålen på en gång 

om de känt sig säkra på placeringen. Resultaten av observationerna har sedan förts in i 

diagram för att tydligt se skillnad/likheter mellan för- och eftermätningen. Det har gjorts ett 

diagram för varje lägesbegrepp enligt nedan. 
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3.1.1Diagram 1  

 

I diagrammet kan man se att det innan själva huvudövningen var fler barn som hade fel vid 

placeringen av det föremål som skulle vara framför i förmätningen än barn som hade rätt. 

Diagrammet visar också att det finns en skillnad mellan för och eftermätningen då det vid 

eftermätningen är fler barn som placerat föremålet på rätt plats. Som man kan se i digrammet 

är det ingen som varit osäker på placeringen av föremålet/föremålen. 

3.1.2 Diagram 2 

  

I det här diagrammet visas det att alla barn vid förmätningen hade rätt angående placeringen 

av det föremål som skulle ligga under något annat. Det visar däremot att tre av barnen efter 

själva huvudövningen placerade föremålet på fel plats i eftermätningen. Det var inget barn 

som var osäker på placeringen av föremålet/föremålen som skulle placeras ut.  
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3.1.3Diagram 3 

 

I förmätningen visar diagrammet att det var lika många barn som hade rätt angående 

placeringen av det/de föremål som skulle placeras ut över något som barn som var osäkra. Vid 

eftermätningen visar diagrammet att det till skillnad från förmätningen var fler barn som hade 

rätt än som var osäkra vid placeringen av föremålet/föremålen vid eftermätningen. Det var 

inget barn som hade fel vid utplaceringen av föremål varken vid för- eller eftermätningen. 

3.1.4 Diagram 4 

 

I diagrammet syns det att det var färre barn som hade rätt angående placeringen av föremål 

före övningen  jämfört med efter övningen. Diagrammet visar dock att det i eftermätningen 

var ett barn som var osäkert vilket det inte var vid förmätningen.  
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3.1.5 Diagram 5 

 

Vid utplacering av det/de föremål som skulle vara mellan två andra objekt visar diagrammet 

att det vid förmätningen var färre som hade rätt än som hade fel. Vid eftermätningen kan man 

se en skillnad då det var fler barn som hade rätt angående placeringen jämfört med 

förmätningen. Vid eftermätningen var det ingen som hade fel men det var ett barn som var 

osäkert på placeringen.  

3.1.6 Diagram 6 

 

Diagrammet ovan visar att det var fler barn som hade rätt vid placeringen av det/de föremål 

som skulle placeras bakom något vid förmätningen än som hade fel eller var osäkra. Vid 

eftermätningen var det ännu fler som hade rätt jämfört med förmätningen men även fler som 

hade fel, däremot var det inga barn som var osäkra vid eftermätningen.  
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3.1.7 Summering diagram 

Diagrammen visar att barnen i övningen utvecklat förståelsen för lägesbegrepp men även att 

de inte utvecklat förståelsen för ett av begreppen. Man kan i ett av diagrammen se att 

resultatet innan huvudövningen visat på större förståelse för lägesbegreppet under jämfört 

med efter övningen. Det verkar utifrån diagrammen som om barnens förståelse för 

lägesbegreppen framför, över, bredvid, mellan och bakom utvecklats till det bättre. Det kan 

man se genom att diagrammen visar att det var fler barn som hade rätt angående placeringen 

av föremål i eftermätningen jämfört med förmätningen.  

Enligt diagrammet för lägesbegreppet under visar det däremot att barnens förståelse inte 

utvecklats enligt den här mätningen. Detta på grund av att det var fler barn som hade rätt vid 

placeringen av föremålet/föremålen innan övningen jämfört med efter. Resultaten utifrån 

diagrammen visar att barnen med hjälp av den övning som genomförts utvecklat deras 

kunskap om lägesbegrepp till största del. Dock verkar det som om förståelsen för 

lägesbegreppet under inte utvecklats. 

3.2 Resultat frågeställning 2 

Vad har barnen för inställningar till övningen och hur uppfattar de övningen? 

För att ta reda på barnens inställningar och uppfattningar om den övning som gjorts för att 

träna barnen i olika lägesbegrepp har filmkamera använts som metod. Barnen filmades under 

övningen och sedan transkriberades filmen och allt som barnen sa och gjorde skrevs ned. 

Dessa resultat delades sedan in i olika kategorier och fördes in i en tabell för att tydliggöras. 

Tabellen visas nedan samt förklaras i text.  
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3.2.1 Tabell huvudövning 

 

Barnens uppfattningar/inställningar till övningen 

Negativa Positiva 

Ofokuserade/Ointresserade Fokuserade/Intresserade 

Tittar in i kameran Koncentrerade 

Står med händerna upp i luften Funderande 

Håller på med andra saker Väntan på sin tur 

Puttar varandra Titta på den som har bollen under 

övningen 

Pillar i ansiktet på varandra Säger att det är en rolig lek 

Ramlar/slänger sig på golvet  

Hoppar  

Kramar på varandra/Håller fast 

varandra 
 

Står åt annat håll än där bollen 

befinner sig 
 

Klappar med händerna på 
varandra 

 

Snurrar runt  

Sätter sig ned  

Kastar bollen i huvudet på annat 
barn 

 

Kastar iväg bollen  

Säger: Jag vill gå och ta vatten  

Säger: Det här var ingen kul lek  
 

3.2.2 Summering tabell 

Tabellen visar en sammanställning av uppfattningar och inställningar bland barnen enligt min 

tolkning av filmen från själva övningen som skulle utveckla deras förståelse för lägesbegrepp. 

I tabellen visas en positiv och en negativ sida som motsvarar barnens positiva respektive 

negativa inställningar och uppfattningar kring övningen. Ofokuserade/Ointresserade har lagts 

till som en underkategori på den negativa sidan och som motsats till det har 

fokuserade/intresserade lagts till som underkategori på den positiva sidan. Tabellen visar att 

det finns både positiva och negativa inställningar och uppfattningar om övningen. Det finns 

både positiva inställningar där barnen till exempel säger att det är en rolig lek och negativa 

inställningar där de säger att det här var ingen rolig lek. Utifrån barnens kroppsspråk och 

ansiktsuttryck visar tabellen att det även där finns delade uppfattningar och inställningar kring 
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övningen. Utifrån längden under de olika kategorierna så visar tabellen att listan under den 

negativa sidan är längre än den positiva. Det som räknas in under den negativa sidan är både 

om barnen är ofokuserade och ointresserade. Många av de saker som står under den negativa 

sidan tyder på att barnen var ofokuserade och intresserade av annat men vissa saker kan även 

kopplas till att de var direkt ointresserade av övningen. På den positiva sidan visar tabellen att 

det är många saker som tyder på att barnen är fokuserade på leken/övningen och att de är 

intresserade visas till exempel av en kommentar från något barn där barnet säger att det är en 

rolig lek. Tabellen visar att det finns skilda uppfattningar och inställningar kring övningen 

bland barnen. Det finns både negativa och positiva inställningar och uppfattningar men utifrån 

tabellen verkar det som om de negativa överväger de positiva. 

4 DISKUSSION 
 

4.1 Sammanfattning 

 
Syftet med studien har varit och är att ta reda på om barns förståelse för lägesbegrepp kan 

utvecklas genom att göra en övning. Resultat i form av diagram har visat att förståelsen för 

olika lägesbegrepp hos den grupp barn som deltagit i studien till stor del har utvecklats. Ett 

diagram visar dock att resultatet för begreppet under har försämrats vilket kommer att 

diskuteras vidare. Det andra syftet med studien var att ta reda på barnens inställningar och 

förväntningar av den övning som tidigare nämnts. Resultatet sammanställdes i en tabell som 

visade att barnens negativa inställningar var fler än de positiva.  

Studien har visat på att barn med hjälp av en övning kan utveckla sin förståelse för 

lägesbegrepp då de flesta resultaten förbättrats bland barnen i undersökningen. Det här 

resultatet har framkommit utifrån observation av barn vid en för- och eftermätning i form av 

en övning. Resultaten har sedan jämförts och förts in i diagram där skillnaden före- och efter 

kunde mätas. Ett diagram visade däremot det motsatta då barnens förståelse för 

lägesbegreppet under försämrats enligt diagrammet. Orsaken till det kan möjligtvis vara att 

barnen kollat på varandra istället för att lägga föremålet där de själva trodde att det skulle 

vara. Det här kan ha varit en effekt vid mätningen av alla begrepp och inte bara för begreppet 

under. Gruppsammansättningen var inte lika vid för- och eftermätning, några barn kan 

exempelvis tittat på hur ett annat barn gjorde vid förmätningen och på det sättet lade föremålet 

som skulle vara under på rätt ställe. Om samma barn sedan hamnade med något/några andra 

barn vid eftermätningen och tog efter det/de barnen så kan det ha bidragit till att det blev fel 

placering av föremålet. Den här effekten bedöms som liten då de flesta barn upplevdes som 

ganska säkra när de placerade ut sina föremål både vid för- och eftermätning. På filmen av 

övningen ser det ut som om barnen koncentrerar sig väldigt mycket på att hålla ena armen 

uppe när de ska skicka vidare bollen under armen. Om barnen tyckte att det var lite krångligt 

att hålla upp handen kan det vara så att de koncentrerade sig mer på det än att lära sig 

begreppet under. Barnen hade utifrån filmen svårare att förstå vad de skulle göra när de övade 

på begreppet under jämfört med de andra lägesbegreppen. Det finns en möjlighet att barnen 

trodde att begreppet under var något annat som exempelvis en del av armen eller sättet att 

hålla ut armen i övningen. Om det var orsaken till det försämrade resultatet kanske det hade 

blivit bättre ifall de fått gjort en annan övning för att träna på begreppet under. De hade 

exempelvis kunnat få göra en övning där de skickade bollen under sin kropp (mellan benen) 

eller lagt bollen under sina tröjor och så vidare.   

Undersökningen av barnens inställningar och uppfattningar av övningen som var tänkt att 

utveckla barnens förståelse för lägesbegrepp visar på att det var fler negativa än positiva 

inställningar/uppfattningar. Det här resultatet har fåtts fram med hjälp av filmning av barnen 
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under övningen och sedan transkribering av den. Resultaten har sedan förts in i en tabell med 

två kolumner varav en positiv och en negativ sida där listan under den negativa sidan blev 

längre än den positiva.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

 
Resultaten som framkommit genom för och eftermätning har gjorts i grupper vilket kan ha 

påverkat resultaten eftersom barnen kan ha påverkat varandra. Det kan vara så att barnen tittat 

på varandra under för- och eftermätningen och på det sättet tagit efter andra. Det är möjligt att 

barnen hade lagt föremålen annorlunda ifall de hade gjort för- och eftermätningen enskilt. 

Barnen kan ha tittat på varandra och gjort lika istället för att lägga föremålen där de själva 

uppfattade att de skulle ligga i förhållande till lägesbegreppen. Barnen i undersökningen 

hjälpte även varandra och ville gärna säga åt varandra när de lagt något fel vilket också kan ha 

påverkat resultatet. En anledning till att för- och eftermätningen gjordes i grupp var att barnen 

var okända för mig som observatör och att de med tanke på det antagligen inte gått med på att 

göra övningen enskilt.  En idé kanske kunde ha varit att lära känna barnen innan studien för 

att skapa tillit hos barnen för att sedan genomföra för- och eftermätningar enskilt. En nackdel 

med det hade däremot varit att det blivit svårare att inte lägga in egna värderingar och 

uppfattningar vid observationerna ifall barnen varit kända. Visserligen tillfrågades inte barnen 

att göra för- och eftermätning enskilt vilket hade kunnat varit ett alternativ. Uppfattningen var 

dock att det var svårt att få ihop barn som ville göra övningarna i grupp och att det därför 

troligen hade varit svårare att få göra mätningarna enskilt men självklart skulle de i alla fall 

kunnat blivit tillfrågade.  

Materialet till för- och eftermätningen kunde kanske ha gjorts på ett annat sätt så att barnen 

tydligare kunde se fram och bak på båten så att de visste vilken riktning den skulle åka. Å 

andra sidan sågs det alltid till att barnen visste vilket håll deras båt åkte när de lade ut 

föremålen och även efter att de lagt ut dem. På så sätt visste de vilket håll båten åkte och 

kunde utifrån det bedöma vad som exempelvis var framför och bakom båten. Det är möjligt 

att materialet kunde ha utformats så att det såg mer verkligt ut och inte bara var platta för att 

göra det lättare för barnen att exempelvis veta vart bredvid båten var. Detta eftersom att 

bredvid hade kunnat vara på flera ställen ifall båten varit tredimensionell. 

I observationerna vid för- och eftermätningarna har noggrannheten varit stor för att få en så 

rätt bild av situationen som möjligt. Det har varit viktigt att anteckna relativt fort vad barnen 

lagt sina föremål eller om de tvekat eftersom det annars skulle funnits en möjlighet att barnen 

ändrade sina beslut. Tyvärr så är det svårt att som observatör låta bli att tolka ifall barnen 

exempelvis är osäkra då det i den här observationen handlat om att tolka ifall barnen varit 

osäkra, haft rätt eller fel. Å andra sidan har mätningen av vad barnens kunskaper gått till på 

samma sätt vid både för- och eftermätningen och på så sätt uppfyllt noggrannhet i att inte 

skilja sig åt i utförandet. Tolkningen vid observationerna har varit att om barnen inte lagt ut 

sina föremål inom några sekunder och kanske börjat kolla på de andra barnen så har ett 

frågetecken antecknats för osäker. Detta eftersom barnen antagligen hade lagt ut sina föremål 

på en gång om de varit säkra på var de tyckte att de skulle ligga.   

Med tanke på noggrannheten i observationerna i för- och eftermätningen där både för och 

eftermätning gjorts på samma sätt så har de en god tillförlitlighet. Å andra sidan kanske 

mätningarna hade blivit ännu mer tillförlitliga ifall de gjorts enskilt med barnen då det på det 

sättet säkerställts att barnen inte påverkat varandras beslut om placering av föremål. 

I huvudövningen där tanken var att barnen skulle öva sig på olika lägesbegrepp var 

inställningarna och uppfattningarna delade men till största del negativa. När den här övningen 

gjordes var barnen utifrån transkriberingen av filmen ganska ofokuserade på själva leken. 

Barnens uppmärksamhet riktades mot andra saker än leken lite då och då under övningens 
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gång. Utifrån filmen såg det ut som om barnen blev rastlösa och att de ibland hade svårt att 

vänta på sin tur när de skulle få bollen. Övningen gjordes en senare tid på dagen än vad för- 

och eftermätningarna gjordes och var precis innan barnen skulle äta mellanmål. Det är möjligt 

att det kan ha påverkat resultatet då barnen kanske var ofokuserade/ointresserade på grund av 

att de var hungriga och trötta. Å andra sidan visade barnen också intresse för övningarna 

genom att exempelvis säga att det var en rolig lek. Transkriberingen visar också att barnen 

intresserade för vad de andra gjorde när det var någon annans tur att ha bollen. Det är möjligt 

att barnens uppfattningar och inställningar hade blivit annorlunda ifall övningen gjorts en 

annan tid på dagen och att de kanske varit mer intresserade/fokuserade på leken. En annan 

möjlighet till barnens bristande intresse och fokus på övningen kan ha varit att de hade andra 

förväntningar av den lek som genomfördes. Eftersom de vid förmätningen fick veta att de 

skulle få göra en övning vid nästa tillfälle vi sågs så är det möjligt att barnen hade hunnit 

bygga upp andra förväntningar och föreställningar av övningen som inte stämde med den 

övning som genomfördes.   

Vid transkriberingen av filmen har det som barnen sagt under inspelningen skrivits ned 

ordagrant och är det som förts in i den tabell som summerat innehållet. Filmen sågs två gånger 

för att först anteckna vad barnen sa och andra gången anteckna barnens kropps- och 

ansiktsuttryck. För att göra transkriberingen så lik verkligheten som möjligt har egna 

tolkningar om vad barnen exempelvis ”verkar” tycka undvikits eftersom det inte är något man 

kan veta som observatör. Det har varit viktigt att det som antecknats endast varit sådant som 

visats på filmen och inte sådant som man som observatör tror eller tolkar. På det här sättet har 

mätningen av barnens inställningar och uppfattningar fått en mer tillförlitlig utgångspunkt än 

om det hade funnits med egna värderingar och uppfattningar i transkriberingen.  

Eftersom huvudövningen filmades och sedan transkriberades så har den fått stor tillförlitlighet 

eftersom filmen fångat upp både ljud och bild. På det här sättet har det som hänt och sagts fått 

en ganska sann bild av verkligheten. Detta eftersom allt funnits på film och spolats fram och 

tillbaka för att få en så korrekt uppfattning som möjligt av vad som egentligen hände i filmen.  

Ljudupptagningen och bildkvaliten har varit bra så att ingenting missats av den anledningen 

vid transkriberingen. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 
Resultaten som framgått vid för- och eftermätningen har gett svar på den första 

frågeställningen som den här studien avsett att undersöka. Detta eftersom observationer har 

genomförts vid för- och eftermätning och sammanställts i diagram som tydligt visat ett 

resultat till den aktuella frågeställningen. Resultaten utifrån diagrammen visar att barn kan 

utveckla sin förståelse för olika lägesbegrepp med hjälp av en övning men att förståelsen för 

ett av lägesbegreppen fått motsatt effekt. Ett av diagrammen visade på att barnen hade större 

förståelse för lägesbegreppet under vid förmätningen än vid eftermätningen, vilket kan bero 

på otydligheter i övningsmomentet. Det finns en möjlighet att barnen inte bara lärt sig 

lägesbegrepp i huvudövningen utan också i förmätningen där barnen som sagt påpekade när 

någon gjorde fel samt rättade varandra med mera. Detta kan också ha påverkat slutresultatet 

av undersökningen.    

Resultaten som den här delen av undersökningen kommit fram till visar tydligt barnens 

inställningar och uppfattningar av övningen. Utifrån den tabell där det som hänt och sagts 

under övningen förts in går det att läsa att det finns både positiva och negativa 

inställningar/uppfattningar men att den negativa sidan överväger den positiva.  
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  
 

Eftersom det inom förskolan är viktigt för barn att lära sig olika matematiska begrepp enligt 

läroplanen för förskolan (LpFö98 2010) kan den här på undersökningen vara en god 

utgångspunkt för förskollärare att bygga vidare på. För att se barns kunskaper för 

lägesbegrepp har metoden som använts i den här undersökningen varit bra då det varit lätt att 

kartlägga barnens förståelse för lägesbegrepp. Det har även varit lätt att se om förståelsen 

utvecklats med hjälp av för- och eftermätning. Ett tips vid fortsatt arbete med den här 

metoden skulle kunna vara att istället för att mäta barns kunskap i grupp att göra det enskilt 

för att få en större tillförlitlighet. Om man som förskollärare skulle vilja använda sig av den 

övning som gjorts för att öka barnens förståelse för lägesbegrepp så kan det vara bra att se till 

att barnen är utvilade och mätta för bättre fokusering på leken. 

För att utveckla barnens förståelse för lägesbegrepp ytterligare skulle den här metoden kunna 

användas över en längre tid med fler övningar mellan för och eftermätningen. På så sätt 

kanske barnen kan lära sig mer och få en djupare kunskap samt att de får fler tillfällen att lära 

sig ifall de exempelvis är ofokuserad en dag så kanske de kan lära sig en annan dag. Den här 

undersökningen kanske skulle kunna vidareutvecklas under en längre tidsperiod på flera 

förskolor än vad som gjorts i den här studien. 
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6.1 Bilaga 1 Brev vårdnadshavare 

Hejsan!  

Mitt namn är Marlene Forsbäck och jag läser min sista termin till förskollärare på Högskolan i 

Gävle. Jag ska därför skriva examensarbete nu under hösten och har efter samtyckande från 

personal valt att göra några undersökningar/övningar på er förskola.  

Övningarna/undersökningarna kommer att gå ut på att försöka ta reda på om barn kan lära sig 

olika lägesbegrepp som exempelvis under, över, inuti, på osv genom att göra en övning/lek. 

Detta kommer jag att försöka ta reda på genom att vid tre olika tillfällen göra övningar/lekar 

med barnen.  

Det kommer att förekomma filmning samt observationer för att ta reda på barnens 

inställningar kring det aktuella temat. Dessa kommer att vara anonyma vilket innebär att 

ingen ska kunna spåra vilka barn som varit med i undersökningen osv. Filmen kommer att 

raderas så fort mitt examensarbete är klart och godkänt. Det kommer inte heller att visas för 

någon utanför förskolan. 

För att kunna genomföra denna studie behöver jag er/din skriftliga tillåtelse att erat/era barn 

får delta i undersökningen. Du/ni kan avbryta deltagande när som helst under undersökningen. 

Jag är tacksam för svar snarast möjligt men dock senast torsdagen den 15 Augusti V.33.  

Kryssa i den ruta som önskas samt klipp av den nedersta delen vid strecket och lämna till 

personal på förskolan.  

Kontakta gärna mig om ni undrar över något: Mobil: 073-7715368 Mail: 

Marre_fj@hotmail.com 

Tack på förhand! 

Vänliga hälsningar/ Marlene Forsbäck 

 

 

Barnets/barnens namn:_______________________________________________________ 

Jag GODKÄNNER att mitt/mina barn får delta i undersökningen samt medverka vid 

filminspelning. 

Jag godkänner INTE att mitt/mina barn får delta i undersökningen samt medverka 

vid filminspelning.  

Målsmans underskrift:____________________________________________________     

 

 

mailto:Marre_fj@hotmail.com
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6.2 Bilaga 2 Aktivitetsschema  

 

Aktivitetsschema till för- och eftermätning av aktivitet. 

Be barnen flytta föremålen i följande ordning och notera samtidigt i observationsschemat hur 

det går efter varje moment. Följ aktivitetsschemat för både för och eftermätningen. För att 

göra begreppen som den här för- och eftermätningen avser tydligare är de markerade i fetstil. 

 Två fiskar framför båten 

 En pärla bakom båten 

 Kistan bredvid båten 

 En fisk under kistan 

 En fisk mellan kistan och båten 

 En fisk kan hoppa över båten  
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6.3 Bilaga 3 Aktivitetsschema 

 

Aktivitetsschema till huvudövning 

För att lättare ha koll på de olika momenten i själva övningen som skall träna barnen på 

lägesbegrepp finns här nedan ett aktivitetsschema att följa. Innan aktiviteten kan alla barn 

ställa sig på rad efter varandra med näsan mot den framförs rygg. Börja sedan med att ge 

bollen till den som står längs fram och följ nedanstående punkter. Observera att de olika 

lägesbegreppen står som rubriker över varje moment. Begreppen är även markerade med fet 

stil i texten för att göra det tydligare och lättare att se vad som övas i varje moment. 

Över 

 Låt barnen skicka bollen över sina egna huvuden till personen bakom tills bollen 

kommer till personen som står längst bak. 

 Personen som står längst bak tar bollen och ställer sig längst fram i ledet och skickar 

bollen bakåt till den som står bakom där bollen sedan stannar och ledaren tar bollen 

Mellan 

 Låt barnet längst fram skicka bollen mellan sina ben till den som står bakom och 

fortsätt tills bollen kommit till sista personen. 

 Låt den sista personen ställa sig först och skicka bollen vidare på samma sätt som de 

andra till personen bakom där bollen stannar och ledaren tar den. 

Bredvid 

 Låt barnet längst fram studsa bollen bredvid sig själv och sedan skicka bollen vidare 

till den som står bakom och fortsätt tills bollen kommit till sista personen. 

 Låt den sista personen ställa sig först och studsa bollen bredvid sig själv 

Under 

 Låt barnet längst fram skicka bollen under sin ena arm till den som står bakom och låt 

de andra barnen fortsätta på samma sätt till sista personen. 

 Låt den som står sist ställa sig först med bollen och skicka den under sin ena arm 

precis som de andra till personen bakom där den stannar och ledaren tar den. 

Bakom 

 Låt barnet längst fram skicka bollen till personen bakom på valfritt vis tills sista 

personen 

 Låt barnet längst bak ställa sig först och skicka bollen till personen bakom på valfritt 

vis där bollen sedan stannar och ledaren tar bollen 

Framför 

 Låt barnet längst bak skicka bollen till personen framför på valfritt vis tills bollen 

kommer till första personen 

 Låt den personen som står först ställa sig sist och sedan skicka bollen på valfritt sätt 

till personen framför 
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6.4 Bilaga 4 Observationsmanual 

 

 

 

Observationsmanual om barns kunskap kring lägesbegrepp 

I den här observationen är det barnens kunskap kring olika lägesbegrepp som ska observeras. 

Det görs med hjälp av förkortningar som antecknas i cirklarna som symboliserar barn som 

sitter på stolar kring ett bord. Cirklarna har olika färg för att lättare kunna skilja dem åt.  

Observationsmanualen är utformad utifrån boken Examensarbetet i lärarutbildningen 

(Johansson B, Svedner, P-O, 2010, sid 47). Själva observationsschemat är utformat efter ett 

exempel från boken Det värderande ögat (Bjorndal, Cato. R. P, 2005, sid 53) 

 

Förkortningar i observationsschemat 

R=Rätt 

 F=Fel  

 O=Osäker /tveksam 

Numrering av begrepp  

1=Framför 4=På  

2=Bakom 5=Bredvid 

3=Under 6=Mellan 

 
Exempel på anteckning: 1R= På lägesbegreppet framför (nummer 1)hade barnet rätt (R)  

 

  

 

 

 

 

 

Observatör: Datum: Klockslag: Tidsperiod: 

Plats: Arbetar ensam: Plats i rummet: 

Observatör sitter still eller rör sig: Närvarande personer: 

Tid registrering: Hjälpmedel: 
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Observationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORD      

Bord 

Observatör 

Barn  

Barn  

Barn  

Barn  

Barn  
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6.5 Bilaga 5 
 

På bilden nedan visas det material som används til för- och eftermätningen. Det som visas är 

fiskar, en kista, pärlor och en båt. Vid mätningarna fick varje barn en varsin kista och båt samt 

ett antal fiskar och pärlor.  

 

 

 

 

 

 


