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Sammanfattning 

Bakgrund 
I avsnittet lyfts forskning och övrig litteratur om ämnesområdena matematik, bild och musik. 
Även läroplanens mål och ämnesintegrering är centrala delar som beskrivs. Ämnesintegrering 
kan vara ett arbetssätt för pedagogerna att göra lärandet i matematik lustfyllt och mer konkret 
för barn.  

Syfte 
Syftet med vår undersökning är att studera på vilket sätt några pedagoger arbetar med 
matematik integrerat i planerade musik- och bildaktiviteter i förskolan.  

Frågeställning 
Vad lägger pedagogerna fokus på, när det gäller matematiska begrepp, i musik- respektive 
bildaktiviteter? 

Metod 
En kvalitativ metod med intervju och observation som redskap har använts. Valet av en 
kvalitativ metod gjordes för att kunna samla in data för att kunna besvara frågeställningar och 
vårt syfte. Studien har ägt rum på två olika förskolor. Fem pedagoger har intervjuats och det 
har utförts sammanlagt nio observationer, fyra i musikaktiviteter och fem i bildaktiviteter.  

Resultat 
Resultatet belyser det som har framkommit i studien i relation till vår teoretiska ram som är 
Vygotskijs teorier och tankar. Genom intervjuer och observationer har vi kommit fram till att 
ämnesintegrering är en god utgångspunkt för barns lärande i matematik. Pedagogernas 
medvetenhet kring var och hur matematik kan användas är betydande för att den ska synas i 
musik- och bildaktiviteter.   
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Inledning 
Matematiken är en vetenskap som har funnits i årtusenden. Under historiens lopp har 
matematiken varit ett sätt för människan att strukturera sin vardag. De symboler och de 
matematiska redskap som finns är uttänkta av människan för att hjälpa dem att förstå sig på 
sin omvärld. Via dessa redskap har människan därför möjlighet att lära sig och förstå 
matematik allt mer (Björklund 2007, ss. 157-158). Matematiken är numera grundläggande 
som ett verktyg för att människor i dagens samhälle ska kunna beskriva sin omvärld. 
Matematiken är också basen i många vetenskapsämnen. Enligt OECDs rapport som utfördes 
2009 har svenska elevers resultat i matematik i årskurs 9 sjunkit gentemot tidigare års 
undersökningar. Svenska elevers resultat ligger även under genomsnittet bland de övriga 
OECD-länderna (Skolverket 2010c). Under flera år har det varit en politisk och medial debatt 
om de svenska elevernas sjunkande resultat i matematik. Det här har lett till att när förskolans 
läroplan reviderades 2010 blev det ett ökat fokus på matematik och medförde i sin tur ett 
större ansvar för pedagoger att stimulera barns matematiska utveckling.   
 
Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 7) ska barn ges tillfällen till att lära sig 
genom olika uttryckssätt i förskolan, för att finna det som fångar barns intresse och ger dem 
störst möjlighet till att utveckla sina kunskaper. Barns lärande är individuellt och som 
pedagog gäller det att se till varje barns erfarenheter och sätt att lära. Pedagogens roll kan vara 
att hjälpa dem utveckla det som barn redan kan och utmana dem i att lära sig ännu mer. 
Matematik är ett relativt abstrakt ämne som kan vara svårt för barn att förstå. Olika 
uttryckssätt, som musik och bild, kan vara ett möjligt hjälpmedel för att göra ämnet 
matematik mer konkret. I musik och bild kan olika redskap användas för att tydliggöra 
matematiken, exempel på det kan vara instrument och olika skapandematerial såsom papper 
och färg. Dessa ämnesområden har vi enligt egna erfarenheter, under verksamhetsförlagd 
utbildning upplevt lockar barns intresse och bidrar till lustfyllda lärandesituationer. Det här 
ledde till valet av att studera dessa ämnen under vår specialiseringstermin. Där fick vi mycket 
inspiration och kunskap om hur arbetet med matematik kan integreras i musik- och 
bildaktiviteter. Därför vill vi undersöka på vilket sätt pedagoger i verksamheten arbetar med 
matematik integrerat i musik och bild.  
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Syfte 
Syftet med vår undersökning är att studera på vilket sätt några pedagoger arbetar med 
matematik integrerat i planerade musik- och bildaktiviteter i förskolan.  

Frågeställning 
Vad lägger pedagogerna fokus på, när det gäller matematiska begrepp, i musik- respektive 
bildaktiviteter? 

Begreppsdefinition 
Bild  – Den bildverksamhet som utspelar sig på förskolan. Det kan vara rita, måla, skapa med 
lera, bygga och konstruera, klippa och klistra.  
 
Musik- Den musikverksamhet som finns på förskolan. Det kan vara sång, spela instrument, 
rörelse och ramsor.    
 
Pedagoger – Den personal som arbetar i den pedagogiska verksamheten på förskolan, både 
barnskötare och förskollärare. 
 
Matematik – Här har vi utgått från de matematikdelar som lyfts i läroplanen för förskolan. 
Exempel på det är tal, antal, siffror, mönster, tid och former.  
 
Ämnesintegrering – Hur olika ämnesområden kan användas tillsammans för att skapa olika 
typer av lärande situationer i förskolan. I vår undersökning har vi riktat in oss på hur 
matematik kan läras genom bild och musik.  
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Bakgrund  
Bakgrunden kommer belysa forskning och övrig litteratur om matematik, musik, bild och hur 
dessa ämnen kan integreras med varandra. Matematik är ett ämnesområde som kan upplevas 
vara abstrakt och svårt att förstå. Det kan bli lättare för barn att få en förståelse för matematik 
om de får uppleva den konkret. Genom att använda uttryckssätt som musik och bild i 
förskolan kan barn lära matematik på ett tydligt och lustfyllt sätt. Vidare beskrivs även hur 
barns lärande utgår från deras erfarenheter och utvecklas i samspel med andra barn och 
pedagoger.  
  

Matematik 
Matematikavsnittet inleds med vilken roll Friedrich Fröbel har spelat för den svenska 
förskolan. Vidare behandlas läroplanens strävansmål inom matematik, vilken roll förskolan 
och pedagogen har i barns utveckling och lärande. Slutligen lyfter vi betydelsen av barns 
tidigare erfarenheter, samspel, pedagogens roll och användning av redskap för barns lärande i 
matematik.  
 
Fröbels lekgåvor 
En av förskolans grundare anses av många vara Friedrich Fröbel (1782-1852) då hans teorier 
och tankar fortfarande används i förskolan. Enligt Öman (1991, s.23) skapade han 
Barnträdgården som är föregångare till dagens förskola och ”han var den förste som 
utarbetade en lekteori”. Fröbel ansåg att lek och samvaro i grupp var viktigt för barns lärande 
och utveckling (Ahlberg, 1994, s.6). Han menade att barn lär sig genom att se, höra och göra, 
de lär sig alltså via att använda flera av sina sinnen. Fröbel skapade tjugo lekgåvor, som hade 
matematiska egenskaper, till barn. De var formade utifrån en kubs, ett klots och en cylinders 
olika kännetecken. För barn ska förstå egenskaperna med Fröbels lekgåvor måste en pedagog 
vara delaktig och visa materialet för barnen. Det är alltså först när en pedagog ger liv till 
materialet som det blir pedagogiskt. Pedagogen har som uppgift att lyfta begrepp som former 
och dess olika egenskaper när lekgåvorna introduceras för barn (Öman, 1991).       

Vad säger läroplanen? 
Förskolan ska erbjuda alla barn möjlighet till ett livslångt lärande och till att stärka dem i sin 
utveckling i en trygg och berikande miljö. Verksamheten ska bygga på barns intressen och ta 
tillvara på deras tidigare kunskaper. Pedagogen har en betydande roll i att ge barn stöd och 
utmana dem i sin utveckling och i sitt lärande (Lpfö 98 rev. 2010). En stor del av förskolans 
uppdrag är att utveckla barns matematiska kunnande. I Lpfö 98 (rev. 2010, s. 10) tas följande 
strävansmål upp angående hur förskolans verksamhet ska främja att 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, 
 
utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 
pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 
 
utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 
begrepp och samband mellan begrepp, 

 
utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.  

 
Verksamheten ska erbjuda en miljö där barn ges möjlighet att utveckla och få förståelse för 
den matematik som läroplanen lyfter. Det matematiska lärandet kan ske i det dagliga 
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samspelet mellan barn - pedagog och barn – barn. Samspelet kan fungera som ett redskap där 
barn får stöd och vägledning i sitt lärande. Genom att lyssna på barnen och ta tillvara på deras 
åsikter och kunskaper kan man då möta dem utifrån deras egna förutsättningar. Pedagogen 
bör vara medveten om att barn lär sig på olika sätt och därför erbjuda dem flera 
tillvägagångssätt. Det kan man göra genom att låta barn ta del av flera uttrycksformer, såsom 
bild och musik. De olika uttrycksformerna kan bidra till ett kreativt och lustfyllt lärande (Lpfö 
98 rev. 2010).  
 
Barns möte med matematik i förskolan 
Det är betydelsefullt vilka upplevelser barn får av matematik redan i förskolan, då det kan ha 
inverkan på hur de kommer att uppfatta matematik senare i livet. Det är därför värdefullt att 
knyta matematiken till barns tidigare kunskaper (Ahlberg, 1994, s. 1). Björklund (2007, s. 
139) anser att barn använder sina tidigare erfarenheter som referensram för att skapa ny 
kunskap. Ett barn kan inte överföra sin kunskap till ett annat barn om inte det barnet får erfara 
samma sak eller något liknande för att få en förståelse. När barn kommunicerar med andra om 
sin förståelse för matematik, fördjupas barns kunskap genom att de får nya infallsvinklar och 
råd till att tänka på flera sätt. Barn får då fler redskap till att klara sin vardag. För yngre barn 
handlar matematik mycket om att kunna delge sina erfarenheter till andra. Det gör de bland 
annat genom att lära sig använda olika matematiska begrepp. Sådana begrepp kan vara före, 
på och mer. Dessa matematiska begrepp är beskrivande och är därför betydelsefulla för barn 
att använda när de ska berätta eller delge något. Begreppen lär sig barn i samspel med andra 
barn och vuxna (Björklund, 2007). Pedagogen har en viktig roll när den delger sina 
erfarenheter och sitt sätt att tänka kring matematik för att hjälpa barn att utveckla sin 
förståelse. Pedagogen presenterar matematiken för barn och ger dem därmed fler erfarenheter 
som de kan bygga vidare sin kunskap kring. Pedagogen är värdefull när det gäller att göra 
barn medvetna om den matematik de omges av (Björklund, 2009, s. 11).  
 
Barn utforskar tidigt omgivningen och dess företeelser ur ett matematiskt perspektiv. 
Pedagogen har därför en viktig roll i att vägleda barnen i detta utforskande och hjälpa barn att 
vidareutveckla sina upptäckter och erfarenheter. Matematik innebär till stor del att upptäcka 
relationer ”mellan föremål och företeelser när det gäller rum, tid och kvantiteter” (Björklund, 
2009, ss.10-11). Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004, ss. 52-59) anser att barn använder sig 
av sin kropps rörlighet till att utforska rummet och kan på så vis utveckla en förståelse för 
rumsuppfattning. I begreppet rumsuppfattning ingår det att barn undersöker till exempel 
avstånd, bredd, höjd och riktning. Björklund (2007, ss. 130, 134) menar att kroppen är en god 
utgångspunkt för barn då de använder sina kroppsdelar för att realisera, till exempel jämföra 
storlek på ett föremål eller se likheter och skillnader. Doverborg och Pramling Samuelsson 
(1999, ss. 6-7) tar upp hur matematik kan upplevas konkret då barn använder kroppen som 
redskap. Genom att exempelvis stå bredvid en sten för att se hur stor den är i relation till 
barnet, kan kroppen användas för att erfara olika händelser i omgivningen.  
 
Kroppen kan användas som ett redskap för att få förståelse för bland annat antal, tal och 
mängd. Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004, s.148) menar att fingrarna och händerna är ett 
bra redskap att använda i sånger och ramsor för att barnen ska träna på att se antal konkret och 
inte bara i ord. Björklund (2009, s. 124) anser för att utveckla barns förståelse för antal kan 
pedagogen till exempel visa på hur saker kan bli större genom att fler delar tillsätts. Att 
använda sig av Duplo där bitar adderas en efter en och ett torn blir högre är ett exempel på en 
metod som kan användas för att tydliggöra denna process för barn. Det underlättar även barns 
förståelse om de får se en företeelse i olika kontexter. Barn får en fördjupad förståelse om de 
till exempel fysiskt får upptäcka att en clementin är mindre än en apelsin eller att barnet är 
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mindre till storleken än pedagogen. Det är lättare för barn att förstå konkreta ting de kan 
uppleva med flera av sina sinnen (Björklund, 2007, ss. 97-98,126).  
 
Barn behöver skapa en djupare kunskap inom matematik för att förstå sin omvärld. För att 
kunna möta alla barn är det viktigt att integrera matematiken i flera olika ämnen (Björklund, 
2009). Bergius och Emanuelsson (2008, s. 2) menar att det är betydelsefullt att lärandet är 
lustfyllt och givande för att barn ska ta till sig kunskaper. Det menar Bergius och 
Emanuelsson man kan uppnå genom estetiska ämnen, såsom bild och musik, där barn får 
använda sin kreativitet. De behöver inspireras till att utveckla ett intresse för ämnet och känna 
att det har en innebörd för deras lärande.  

Musik 
Musikavsnittet nedan tar upp hur människans och barns utveckling påverkas av musik. Vidare 
presenteras hur musiken kan synliggöras på förskolan och hur musik kan vara ett verktyg för 
att lära matematik.  

Människan och musiken 
Vi människor lever i ett samhälle där vi ständigt omges av musik. Vi engageras av musiken 
och sjunger med i sånger vi hör på radio, i mobilen och på tv (Engström, 2007, s.19). Enligt 
Lilliestam (2009, s. 19,33) har alla människor olika definitioner av vad musik är. Musik kan 
definieras som följande: ”icke-verbala av människan organiserade ljud som hon på olika sätt 
använder socialt och tillskriver betydelser.” Enligt Engström (2007, ss. 20-22) är människor 
sångare från födseln och använder sång som ett sätt att uttrycka våra känslor och oss själva. 
Därför behöver barn ges en bra bas av musikupplevelser redan tidigt i livet.  

Löfgren och Ebbelind (2010, s. 51) menar att ”puls, takt och rytm är några av musikens 
viktigaste byggstenar.” De påverkar och är beroende av varandra och något man upplever 
med kroppen. Enligt Fagius och Lagercrantz (2007, ss. 37-38) är musik en källa till glädje för 
barn och något som fängslar dem tidigt i livet. Redan i graviditeten uppfattar barnet ljud och 
rytm från mammans hjärta och föräldrarnas tal och sång (Riddersporre, 2012, s. 22). Barnet 
börjar lära sig språk så tidigt som i livmodern, då det lär känna mammans röst genom 
fostervattnet (Fagius & Lagercrantz, 2007, s. 33). Då föräldrarna pratar med barnet skapar det 
en grund för hur de ska interagera och kommunicera med andra. När föräldrarna sjunger för 
eller vaggar sitt barn, sker det här på ett rytmiskt vis med ett återkommande mönster (Geist, 
Geist & Kuznik, 2012). Barnets förmåga att interagera med omgivningen ökar då det besvarar 
andra människor med ögonen, rösten och leende (Riddersporre, 2012, ss.26-27).  

Musik i förskolans vardag 
Barn har flera upplevelser och erfarenheter av musik långt innan de börjar förskolan. Dessa 
erfarenheter skiljer sig åt genom de villkor barn har med sig hemifrån. Som pedagog är det 
därför värdefullt att vara medveten om barns tidigare erfarenheter av musik och bygga vidare 
på dessa kunskaper (Riddersporre, 2012, ss. 33-34). Enligt Lpfö 98 (rev. 2010, s. 9) ska 
förskolans verksamhet grunda sig på barns tidigare upplevelser. 

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska 
verksamheten. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 

I förskolans verksamhet kan man därför använda musik på olika sätt. Som pedagog kan man 
komplettera det barn redan har erfarenhet av när det gäller musik. Det kan handla om att 
barnet har sjungit tillsammans med sina föräldrar men inte använt sig av instrument i hemmet. 
Barnet kan då få möjlighet att prova olika instrument i förskolan. Om barnet inte fått någon 
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erfarenhet av musik i hemmet kan förskolan kompensera för det genom att ge barnet många 
olika upplevelser av musik och på vis stimulera deras utveckling och lärande (Riddersporre, 
2012, ss. 33-34). Det är värdefullt att barn i förskolan känner sig delaktiga i olika 
sångsammanhang och får ta del av olika genrer (Engström, 2007, s. 22). Enligt Cederberg-
Orretag (2007, ss. 158-159) finns det flera betydelsefulla faktorer att tänka på när man arbetar 
med barn och musik, såsom val av text, melodier och vilket röstläge man sjunger med. Barn 
ska känna sig bekväma med att sjunga, därför är det viktigt att hitta ett röstläge som passar 
dem. Musikaktiviteterna bör anpassas efter barns ålder och vilka erfarenheter man själv har 
som pedagog.  

Matematik i musik 

Löfgren och Ebbelind (2010, ss.11-12) menar att ”förmågan att se mönster är grundläggande 
för lärande i matematik”. Människan behöver ha kunskap om hur man upptäcker och kan 
använda sig av mönster. Enligt Geist, Geist och Kuznik (2012) får barn tidigt en upplevelse av 
mönster genom musik, vilket skapar en naturlig förståelse för matematik. Löfgren och 
Ebbelind (2010, s.12) anser det är av lika stor betydelse att kunna urskilja mönster i musiken 
som i matematiken. I musiken sjunger, lyssnar, upprepar och minns vi, vilket skapar olika 
mönster. För att barn ska få en förståelse för mönster menar Löfgren och Ebbelind (2010) att 
man bland annat kan arbeta med tallinjen och talmönster. I olika övningar kan barn 
exempelvis få arbeta med talkort, ordningsramsor, takt och prata om saker som är jämna och 
udda.  

Shilling (2002) menar att pedagoger ska ta tillvara på vardagliga tillfällen och möjligheter där 
musik utövas för att integrera matematik. För att det ska bli lättare för barn att förstå och se 
sambanden är det viktigt att kopplingarna mellan musik och matematik är tydliga. Då kan 
barn lättare använda sig av den kunskap de erövrat i ett annat sammanhang. Sterner (2008, s. 
53) tar upp exempel på matematik i musiken, där barn vid sångstunder eller samlingar får 
arbeta med rim och ramsor, vilket är ett bra tillfälle för barn att räkna antal, klappa stavelser 
med mera. Matematiken kan då synliggöras på ett lekfullt sätt.  

Bild 
Bildavsnittet inleds med att ta upp hur synen på bild kan se ut. Vidare fortsätter det med hur 
pedagogens förhållningssätt spelar in när det gäller barns utveckling i bildskapandet. I 
avsnittet lyfts även exempel på vilka matematiska delar som kan synliggöras i bildaktiviteter.  

Synen på bild 
Granberg (2001, ss. 17-19) lyfter hur bild kan ses på flera olika sätt. Dels kan bildskapande 
ses som en avbildning av något i vår omgivning, att låta barn måla av verkliga ting. Dels kan 
det ses som en produktion, där vikten läggs på slutresultatet av barns alster. Dels kan bild ses 
som ett kreativt tillvägagångssätt där barn får friare händer att fantisera och skapa något nytt. 
Granberg anser att pedagogernas roll och inställning till bildskapande blir en viktig del i 
aktiviteterna tillsammans med barnen. Pedagogerna behöver ha ett öppet synsätt, låta 
bildskapandet bygga på barns erfarenheter, ge barn möjlighet att prova och utforska nya 
tillvägagångssätt för att barn ska kunna tillägna sig nya kunskaper. Granberg (2001, ss. 31-32) 
menar vidare att det är av stor vikt att pedagogerna har kunskaper inom olika metoder och 
tekniker i den skapande verksamheten. Braxell (2010, s. 22) anser att lärande för barn kan 
uppstå om pedagogerna är intresserade, medforskande, inspirerande när de möter barnen. Är 
pedagogerna pålästa och tycker det är roligt och givande kan det vara lättare att fånga och 
uppmuntra barn att själva prova.  
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Bild i förskolans vardag 
I bildskapande kan barn bland annat ges möjligheter att utforska och prova på olika typer av 
material och tekniker. Barn i förskolan möter färg och form i de skapande aktiviteterna. De får 
använda sig av olika verktyg såsom papper, gips, lera, penslar, kritor och färg. Barn får prova 
på att arbeta både tvådimensionellt, då de ritar bilder, och tredimensionellt, då de använder sig 
av till exempel lera (Granberg, 2001, ss. 12, 28-31). Lpfö 98 (rev. 2010, s. 10) tar upp hur:  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och 
konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.  

 
Det vanligast förekommande arbetssättet i förskolan är det tvådimensionella skapandet. Barn 
skapar teckningar och collage med olika verktyg. Det är betydelsefullt att låta barn få gott om 
tid, att pedagogerna till en början ger dem möjlighet att bekanta sig med ett fåtal verktyg för 
att barn ska få en grundlig kunskap om dessa, till exempel fingerfärg eller vattenfärg. När 
barnen väl skaffat sig tillräckligt med erfarenheter, fått möjlighet att undersöka materialet och 
känner sig förtrogna med det, kan pedagogerna utöka med ett nytt material (Granberg, 2001, 
s. 103).  
 
Granberg (2001, ss. 24-27) tar upp hur barn använder alla sina sinnen, hur de provar sig fram, 
känner och luktar, för att få en ökad kunskap om sin omgivning. Den skapande verksamheten 
är av betydelse för att barn ska lära sig och utvecklas, därför är det viktigt att den integreras i 
vardagen i förskolan. I de skapande aktiviteterna ges barn möjlighet till att upptäcka och 
reflektera för att få en ökad förståelse för nya företeelser. Bildskapande kan bland annat 
utveckla barns motoriska förmåga, de ges möjligheter att använda sig av sin fantasi, uttrycka 
sina tankar och idéer samt att de utvecklar sin förståelse för vilka de är. Lpfö 98 (rev. 2010, s. 
10) nämner hur förskolan ska ge barn, genom olika uttryckssätt, möjlighet att utveckla sina 
kunskaper för att kunna föra fram sina tankar, idéer och erfarenheter i livet. Braxell (2010, s. 
25) lyfter hur barns egna bilder även kan bidra till deras språkutveckling då det ges tillfällen 
att samtala och diskutera kring bilderna. Barns bilder bygger ofta på deras erfarenheter, saker 
de upplevt eller något de vill ha. Bilderna blir ett sätt för barn att uttrycka sig genom. Braxell 
menar att bilder blir ett hjälpmedel för de barn som ännu inte har utvecklat sitt verbala språk 
att uttrycka sin tankar, åsikter och erfarenheter med. 

Matematik i bild 

Bildskapande aktiviteter kan stimulera fler områden, bland annat kan matematiken lyftas fram 
när barnen ritar teckningar eller när de använder sig av lera. Matematiken synliggörs delvis 
genom storlek på penslar, färger eller former i den skapande verksamheten. Som pedagog är 
det viktigt att vara medveten i sitt arbete, när och var man kan få in matematiken (Doverborg, 
2008, s. 8). Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, ss. 52-53) menar att är man 
medveten i sitt arbete finns det inget som hejdar en att spontant fånga matematiken i en 
skapande aktivitet. Sitter barnen och målar eller arbetar med lera kan pedagogen ta tillvara på 
möjligheten till samtal om till exempel form och färg eller räkna olika saker tillsammans med 
dem.  
 
Enligt Persson (2008, ss. 117-119) ingår de matematiska begreppen i vår vardag. Mönster 
beskrivs på olika sätt i verksamheten. Barnen kan hitta mönster på sina och kamraternas 
kläder, en rutig skjorta eller randig kjol, det kan vara mönster på tapeterna, förskolans fönster 
bildar mönster eller staketet ute på gården. Barnen kan även skapa egna mönster bland annat 
med hjälp av pärlor eller klossar. De kan göra egna halsband eller göra mönster på 
pärlplattorna. Klossarna, som oftast utgår från geometriska former, kan användas i bygglekar. 
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Barnen kan skapa nya former och mönster med hjälp av dem. Verksamheten bör vara 
utformad så barnen kan få möjlighet att träna och skaffa sig erfarenheter kring begreppen 
mönster och form för att kunna förklara egenskaper hos saker och ting i deras omgivning 
(Persson 2008, s. 118). 

Ämnesintegrerat lärande 
Detta stycke behandlar synen på ämnesintegrering, vilka för- och nackdelar det kan finnas. 
Det tar även upp vad ämnesintegrering kan bidra med i barns lärande.   
 
Det finns flera åsikter huruvida ämnesintegrering är bra eller inte. Barnes (1994, s. 23) är 
tveksam till hur eller om bild ska användas som ett ämne för att stötta mer teoretiska ämnen 
såsom matematik. Risken finns att bilden som ämne och dess egen vetenskap försvinner i 
något annat sammanhang. Det blir något som används för att lärandet av det mer teoretiska 
ämnet ska bli mer lustfyllt. Barnes menar dock vidare att givetvis finns det tillfällen då bild 
kan stötta andra ämnen men han påpekar att andra ämnen också kan vara en stöttning i bilden. 
Jernström och Lindberg (1995, ss. 20-21) påvisar att barn behöver använda flera ”språk” och 
uttrycksätt när de lär. Barn behöver träna på att lära sig genom alla sina sinnen under flera år, 
vilket innebär att det redan i förskolan är viktigt att barn får flera tillvägagångssätt att träna 
och uttrycka sina kunskaper på. Även Ebbelind och Löfgren (2010, s. 4) lyfter att det är 
viktigt för människan att använda alla sina sinnen i lärandet. Den kunskap människan har är 
inte bara faktabaserad utan baseras även på dennes erfarenheter. Dessa erfarenheter blir 
tydligare, för barnet själv men även för andra, om de visas med hjälp av estetiska uttryckssätt. 
Jernström och Lindberg (1995, ss. 20-21) menar att när barn får använda ett uttryckssätt de 
känner sig duktiga inom ökar deras självförtroende. Får de då träna matematik inom ett 
område som de upplever de är bra på kan självförtroendet inom matematik öka. Det här lyfts 
även i Lpfö 98 (rev. 2010 s. 9) där det står att förskolan ska sträva efter att ge varje barn 
möjlighet att utveckla en tro till sitt eget kunnande. Ebbelind och Löfgren (2010, s. 5) menar 
att barn som har svårt för det stillasittande lärandet i matematik gynnas genom att de får vara 
aktiva och använda sig av sina styrkor vid inlärningen. De menar vidare att de barn som skulle 
klara den stillasittande inlärningsmetoden utan problem främjar andra kunskaper såsom 
samspel eller musikaliskt kunnande. Därför är ett ämnesintegrerat lärande bra för alla barn, då 
alla kan dra nytta av det på sitt sätt. Bergius och Emanuelsson (2008, ss. 5,7) anser det är 
betydelsefullt för barn att de bevarar sin vetgirighet och sin skapande förmåga för att behålla 
intresset i ämnet. Intresset för ämnet ökar om barn tycker att det de gör är roligt. Barn behöver 
även stärka sin kunskap om begrepp och det är ett bra tillfälle att göra det när de faktiskt 
arbetar med något där begreppen används naturligt. 
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Teoretisk ram 
Till den här studien har vi valt att använda delar av psykologen Lev Vygotskijs (1896-1934) 
teorier om barns lärande som teoretisk ram. Hans tankar kring kreativitet, samspel och lärande 
via artefakter kan vara en bra utgångspunkt i den studie vi ska genomföra. 

Lärande och utveckling 
Vygotskij har med sina tankar om barns lärande och utveckling fått stor inverkan på hur vi i 
vår tid bedriver pedagogisk verksamhet (Säljö, 2005, s. 113). Människans förmåga till att 
tänka, känna och kommunicera skapas i interaktion med andra människor. Barn lär sig och 
utvecklas när de i samspel med vuxna fångar upp hur de vuxna tänker och agerar i olika 
situationer. De upplevelser människan får från andra tar de med sig genom livet, vilket skapar 
nya lärtillfällen och erfarenheter (Säljö, 2005, ss. 111, 121-122). Ofta anses det i många 
sammanhang att barn har betydligt mer fantasi än vuxna men menar att vuxna har mer fantasi 
då de har mer erfarenheter att utgå från än om man jämför med barn. Därför är det av stor vikt 
att den vuxne ger barn erfarenheter så deras fantasi och kreativitet kan utvecklas (Vygotskij, 
1995, ss. 19-20). Vygotskij menade att människan är i behov av andra människor för att 
kunna lära sig nya saker. Ett barn som exempelvis lär sig läsa kan ibland behöva stöd från 
vuxna i omgivningen, såsom att uttala vissa ord, för att fortsätta lära sig läsa. I 
kommunikationen mellan barn och vuxen kan den vuxne utmana barnet till att lära sig mer. 
Det här kallade Vygotskij för den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development) 
(Säljö, 2005, ss. 122-123). Vygotskij menade att människan använder sig av redskap i sin 
vardag. Människan har skapat olika fysiska artefakter, såsom penslar, musikinstrument med 
mera som används i olika situationer. I psykologiska redskap, exempelvis i vårt språk, finns 
individens förmåga till att reflektera och interagera med andra människor (Säljö, 2005, s. 
118).  

Fantasi och kreativitet 
Vygotskij (1995, ss. 11-13) anser att det finns två huvudsakliga sätt för människan att gå 
tillväga när de ska skapa något nytt. Det ena är reproduktion, människan ser till de 
erfarenheter den har sedan tidigare och utgår från det för att skapa något nytt. Det andra sättet 
är att människan använder sin kreativitet för att skapa något nytt. Det innebär att människan 
inte enbart använder sig av sina erfarenheter för att skapa något nytt utan erfarenheten i 
samspel med kreativiteten producerar nytt. Skulle inte den här egenskapen finnas hade 
människan aldrig kunnat skapa något nytt utan hade enbart reproducerat tidigare upplevda 
situationer och saker menar Vygotskij. Det som skapas i detta samspel kallas för fantasi inom 
psykologin. Vygotskij (1995, ss. 15-16) påvisar att fantasin är basen i människans kreativa 
handlande och han anser att barn använder sig av sin kreativitet tidigt i livet, det gör barn då 
genom leken. De återskapar mycket som de tidigare sett och upplevt men det är mycket sällan 
precis så som det var när barnet upplevde det. Barn låter sin kreativitet samspela med 
erfarenheten och bearbetar på så sätt det de har upplevt och använder sin fantasi för att skapa 
nya händelser och situationer.  
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Metod 
I denna del beskrivs först ett kortare avsnitt om kvalitativ metod. Efter det behandlas 
observation och intervju som redskap. Sedan beskrivs tillvägagångssättet i urval och 
genomförande. Vidare följer avsnitt om forskningsetiska principer, tillförlitlighet och 
trovärdighet och hur vi förhåller oss till dessa. Till sist beskrivs hur vi har gått tillväga för att 
bearbeta och analysera vårt material. 

Kvalitativ metod 
För att besvara syftet om att se på vilket sätt några pedagoger arbetar med matematik 
integrerat med musik och bild har vi valt att använda en kvalitativ metod med intervju och 
observation som redskap. En kvalitativ forskning innebär att undersöka olika företeelser och 
finna typiska drag och kvaliteter inom det område som studeras (Widerberg 2002, s. 15). Den 
kvalitativa metoden används för att förstå människor, deras beteende och konsekvenserna av 
deras agerande (Thurén, 2007, ss. 102-103). Vi anser att den kvalitativa metoden stämmer väl 
överrens med vårt teoretiska ramverk. Vygotskij menar att barn lär sig i samspel med andra 
och att barn behöver utmanas och få stöd av vuxna i sitt lärande (Säljö, 2005). De aktiviteter 
som observerats är aktiviteter där det finns ett samspel mellan pedagog – barn och barn – 
barn. I intervjuerna har vi undersökt pedagogernas förhållningssätt till hur de utmanar barn att 
lära matematik i bild- och musikaktiviteter.   

Observation 

Observation som redskap 
Observation är ett verktyg för att kunna analysera en situation (Løkken & Søbstad, 1995, ss. 
8, 36). Enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 9-12) är observationer en viktig del att 
använda sig av som pedagog, då de kan ligga till grund för utvärdering av förskolans 
verksamhet. I pedagogens roll ingår det att kunna observera och koppla det man sett till olika 
teorier, då det kan hjälpa pedagogen att få förståelse för hur barn lär och utvecklas (Kihlström, 
2007, s. 30). Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 9-12) menar att observationer dels kan 
användas till att ta reda på hur pedagogen utför sitt arbete, för att själv få syn på det som är 
bra och mindre bra. Dels kan observationer vara värdefulla för att ta reda på hur samspelet 
fungerar mellan barn - barn och mellan barn - pedagog samt huruvida miljön fungerar på ett 
bra eller mindre bra sätt. Observationer är även ett bra underlag när det gäller förberedelser 
inför utvecklingssamtal med föräldrar. De kan också vara en grund för samtal med 
exempelvis specialpedagog eller psykolog, om något enskilt barn behöver följas upp på grund 
av diverse omständigheter (Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s. 9).   
 
Det finns flera metoder att använda sig av inom observation, såsom löpande protokoll, 
kategorischema och dagbok (Rubinstein Reich & Wesén, 1986, s. 15). I ett kategorischema 
koncentrerar observatören sig på och skriver enbart om ett särskilt ämne man förberett innan 
själva observationen. Det kan med förmån användas då man i observationen kan vara 
fokuserad på det som sker (Rubinstein Reich & Wesén, 1986, ss. 18-19). Löpande protokoll 
är det mest förekommande tillvägagångssättet vid en observation (Kihlström, 2007, s. 31). 
Det handlar om att skriva ner det man ser på ett beskrivande sätt, utan att lägga egna 
värderingar i det som händer. Det löpande protokollet skriver man under olika lång tid, dock 
är det mest förekommande att man skriver i fem minuter (Rubinstein Reich & Wesén, 1986, 
ss. 15-16). Løkken och Søbstad (1995, ss. 43, 51) tar upp att observationer kan delas in i två 
grupper, strukturerad och ostrukturerad. Strukturerad innebär att innan observationen görs 
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bestäms vad som ska observeras, utifrån ett specifikt syfte. Ostrukturerad innebär att 
forskaren gör en spontan observation och kan inte bestämma ett specifikt syfte i förväg.  
 
Kihlström (2007, s. 32) menar att innan en observation genomförs är det bra att beskriva 
rummet man befinner sig i, vilka personer som deltar, vilket datum och vilken tid 
observationen äger rum. Observationerna kan dokumenteras genom att anteckna med penna, 
spela in dem med videokamera eller någon slags ljudanordning. Att spela in observationerna 
kan vara till en förmån för pedagogen då mycket information kommer med. Dock kan 
ljudinspelning också innebära att man missar en persons kroppsspråk (Rubinstein Reich & 
Wesén, 1986, s. 15). Efter observationen är det bra att sätta sig i ett avskilt rum för att skriva 
rent sina observationsprotokoll, fundera över det som ägt rum och eventuellt tillägga 
information som kan vara viktig. Det sista steget är att analysera data (Kihlström, 2007, s. 32).  
Enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986, ss. 19-20) är det värdefullt att vara medveten om 
vissa faktorer under observationer och tar upp åtta olika punkter. De handlar bland annat om 
att som pedagog vara medveten om sin egen bakgrund och hur ens egen syn på barn kan 
påverka observationerna. Pedagogen kan då tolka händelser på olika sätt beroende på vilket 
förhållande den har till barngruppen. Det är viktigt att tänka på språket som ett verktyg i 
observationerna och att pedagogen ger sig tid till att lära sig hur man observerar och använder 
dessa på ett bra sätt.    

Intervju 

Intervju som redskap 
I rollen som pedagog kan intervju som redskap vara ett bra tillvägagångssätt för att kunna 
möta barn och föräldrar. Intervjuer handlar till stor del om att lyssna till den som intervjuas, 
vad den har för tankar och åsikter. Detta bidrar till en större insikt om individens tankar om 
omgivningen, det blir lättare som pedagog i mötet med både barn och föräldrar (Kihlström, 
2007, ss. 47-48). Løkken och Søbstad (1995, s. 94) tar upp hur intervjuer kan användas som 
ett redskap i förskolan då verksamheten ska organiseras och utvecklas. Genom intervjuer kan 
pedagogerna få en större uppfattning om vad barnen vill ha, deras idéer kan lättare lyftas 
fram. Løkken och Søbstad lyfter även fram hur intervjumetoden kan användas för att reda ut 
konflikter eller meningsskiljaktigheter. Genom samtal kan känslor och olika uppfattningar 
synliggöras. 
 
Enligt Kihlström (2007, ss. 157-163) är intervju den mest förekommande metoden för att 
samla in data till en undersökning. Det finns flera olika modeller av intervjuer, bland annat 
öppen och strukturerad intervju (Lantz, 1993, ss. 2, 17-19). I vår undersökning har vi valt att 
använda oss av en öppen intervju. Lantz (1993) tar upp hur en öppen intervju mer liknar ett 
samtal mellan parterna. Kihlström (2007, ss. 48-49) anser när en öppen intervju sker är det 
betydelsefullt att intervjuaren inte ställer frågor som kan påverka svaren. Frågorna ska vara 
utformade på ett sätt som gör att den intervjuade kan besvara frågorna utifrån sina upplevelser 
och sin kunskap inom undersökningsområdet. Det är även viktigt att låta följdfrågorna bygga 
på den intervjuades svar och inte ha några förutbestämda frågor.  
 
Innan en intervju ska genomföras behöver intervjuaren fundera över ett antal frågor. 
Kihlström (2007, ss. 49-50) lyfter hur intervjufrågorna ska vara utformade på ett sätt som gör 
att syftet med undersökningen kan besvaras. Det kan även vara bra att intervjua personer som 
har erfarenhet kring undersökningsfältet. Något som även bör tänkas på innan intervjun är var 
den ska äga rum. Trost (2005, s. 44) lyfter att intervjun bör äga rum på en lugn plats där man 
kan sitta ostört. Det är även viktigt för han/hon som intervjuas ska känna sig bekväm på den 
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valda platsen. Finns det möjlighet att spela in intervjun är detta till en fördel. Løkken och 
Søbstad (1995, s. 107) menar att det är ett bra alternativ, då intervjuaren istället kan fokusera 
på frågorna och svaren men även ha ögonkontakt med den som intervjuas. Det underlättar att 
ha intervjun inspelad när den ska transkriberas, då ingen information går till miste. En annan 
viktigt aspekt att ta hänsyn till är tiden. Kihlström (2007, s. 51) tar upp hur betydelsefullt det 
är att ha gott om tid för intervjun. Har den som intervjuar inte planerat in tillräckligt med tid 
för intervjun kan det bidra till att både intervjuaren och den som intervjuas blir jäktade. Det 
kan bidra till att svaren blir kortfattade och inte tillräckligt innehållsrika. 

Urval 
I inledningsskedet av studien var tanken att hitta förskolor som var profilerade inom 
matematik men detta var svårt att finna. Därför har förskolorna som ingår i studien ingen 
profilering inom detta ämne. Valet av förskolor beror delvis på att vi har personlig kännedom 
om förskolorna men vi anser även att de har goda arbetssätt som kan gynna vår studie. I denna 
studie ingår två förskoleavdelningar på två olika förskolor. Förskolorna ligger geografiskt 
nära varandra i en mellanstor stad i södra Sverige. I studien kommer förskolorna benämnas 
med de fiktiva namnen Skogsgläntan och Parkgården. På Skogsgläntan ligger avdelningen 
Nyckelpigan och på Parkgården finns avdelningen Fjärilen. Även dessa avdelningsnamn är 
fiktiva.  

Skogsgläntan 
Skogsgläntan är en förskola med sex avdelningar. På Nyckelpigan där studien kommer att 
genomföras, går det 22 barn och där arbetar sex pedagoger fördelat på fyra heltidstjänster. Det 
är en åldersintegrerad avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. De pedagoger som deltar i studien 
är Anna, Berit, Lisa och Helen. Namnen på pedagogerna är fiktiva.  

Parkgården 
Parkgården är en förskola med tre avdelningar. På Fjärilen där studien kommer att 
genomföras, är det 20 barn inskrivna och det arbetar 4 pedagoger fördelat på 3,25 tjänster. 
Fjärilen är en avdelning med barn i åldrarna 2-5 år. De pedagoger som deltar i studien är 
Lisbeth, Stina och Lovisa. Namnen på pedagogerna är fiktiva.  

Genomförande 
Studien inledde vi med besök på förskolorna för presentation av oss själva samt utlämnande 
av missivbrev (se bilaga 1) och föräldramedgivande. Under besöket planerades även när 
observationer och intervjuer skulle genomföras. Pedagogerna på förskolorna hjälpte oss i 
arbetet med att dela ut missivbreven och att få föräldrarnas godkännande.  
 
Samtliga observationer har ägt rum under planerade musik- och bildaktiviteter. På 
Nyckelpigan genomförde vi totalt fyra observationer, två vid musikaktiviteter och två vid 
bildaktiviteter. Observationerna varade mellan 20-30 minuter. På Fjärilen genomfördes fem 
observationer varav två var vid musikaktiviteter och tre var vid bildaktiviteter. Även här 
varade observationerna i 20-30 minuter. Observationsredskapen vi använt är kategorischema 
(se bilaga 2) och löpande protokoll. I observationerna, har två av oss lärarstudenter skrivit 
löpande protokoll medan den tredje lärarstudenten använt sig av ett kategorischema. 
Kategorischemat användes för att markera varje gång pedagogen nämnde ett matematiskt 
begrepp. Dock hade vi inte möjlighet att använda oss av kategorischema i tre av 
bildaktiviteterna, på grund av att vi befann oss i olika rum och utförde löpande protokoll på 
tre olika aktiviteter. Vår prioritet var att skriva löpande protokoll och valde därför att inte göra 
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något kategorischema på dessa aktiviteter. Observationerna har dokumenterats med penna och 
papper. Anledningen till att alla tre observerat samtidigt vid alla tillfällen var att få med så 
mycket information som möjligt. Observationerna har varit strukturerade med ett särskilt 
förutbestämt syfte. 
 
Valet av plats för intervjun gjordes av respondenten och genomfördes på förskolorna. Tanken 
med detta var att det kunde bidra till att respondenten kunde känna sig lugn och bekväm i 
situationen. Intervjuerna varade i cirka 10 minuter. För att respondenten skulle känna sig mer 
avslappnad i situationen var intervjun av en öppen form, det vill säga mer samtalsliknande. 
Under samtliga intervjuer var det endast två lärarstudenter som satt med. Intervjufrågorna (se 
bilaga 3) var uppbyggda i syfte att ta reda på pedagogernas uppfattning om hur de arbetar med 
matematik i bild- och musikaktiviteter. På Nyckelpigen intervjuades tre pedagoger och på 
Fjärilen intervjuades två pedagoger. 

Etik 
För att få god etik när en undersökning genomförs är det betydelsefullt att följa 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Inom dessa principer finns fyra huvudkrav vilka 
är informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Nedan beskrivs hur vi har gått tillväga för att uppfylla dessa krav och arbetat för en god etik.  
 
Informationskravet  – det här kravet lyfter att det är av största vikt att forskaren delger 
undersökningsdeltagarna information om vad syftet är med undersökningen som ska utföras. 
Även att undersökningsdeltagaren har rätt att avbryta sitt deltagande när den önskar och att 
deltagandet är frivilligt ska informeras till deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). För att 
uppfylla det här kravet gavs ett missivbrev ut till föräldrar och pedagoger. I missivbrevet 
beskrevs vad undersökningen gick ut på men även att deltagandet var helt frivilligt och kunde 
avbrytas av deltagaren när den helst ville. 
 
Samtyckekravet – deltagarna ska ge sitt medgivande om att delta i undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2002). I vårt fall där de flesta deltagarna är barn har ett samtycke getts 
skriftligt av föräldrarna. Är det någon förälder som inte gett sitt samtycke har detta barn inte 
deltagit i de observationer som genomförts. Pedagogerna som har deltagit har också de fått ge 
sitt samtycke skriftligt.  
 
Konfidentialitetskravet – här påpekas att det krävs att deltagarna är helt anonyma i 
undersökning och att deras personuppgifter är skyddade (Vetenskapsrådet, 2002). I vår 
undersökning har vi valt att beskriva de deltagande förskolorna på ett sådant sätt att det inte 
ska gå identifiera dem. Förskolorna, pedagogerna och barnen nämns vid fiktiva namn i 
undersökningen.  
 
Nyttjandekravet – det här innebär att den information som samlats in enbart kommer 
användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Den information som vi har samlat in till 
vår undersökning kommer vi att behålla för oss själva och inte delge någon utomstående.   
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Validitet 
Kihlström (2007, s. 231) menar att validitet handlar om att forskaren har granskat det denne 
hade för mening att ta reda på med sin undersökning, att forskaren fått svar på syftet. 
Björkdahl Ordell (2007, s. 195) anser att det är viktigt att ha goda kunskaper om ämnet för att 
kunna ställa relevanta intervjufrågor. Efter sex terminer av totalt sju på högskolan varav en 
med specialisering i bild respektive musik kände vi att vi hade god grund i vår kunskap. Inför 
examensarbetet har vi läst in oss på litteratur för att utöka vårt kunnande. Det här för att kunna 
ställa frågor som är väsentliga för det som valts att undersökas. För att få en god validitet 
skrevs intervjufrågorna utifrån att syftet skulle kunna besvaras med hjälp av dessa. 
Observationerna genomfördes i situationer där vi kunde se det som vi hade för avsikt att 
undersöka. Enligt Kihlström (2007, s. 231) är triangulering ett bra tillvägagångssätt för att få 
god validitet. Studien har gjorts genom att använda två undersökningsredskap, intervju och 
observation, vilket kan öka validiteten.  

Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att undersökningen har genomförts på ett korrekt sätt. Genom att vara två 
vid både observationer och intervjuer kan reliabiliteten öka (Kihlström, 2007, s. 232). I vår 
studie har vi alltid varit två som skrivit löpande protokoll när vi genomfört observationer. 
Anledningen till detta val var att vi skulle kunna komplettera och styrka varandras 
observationer så att ingen information gick till miste. Även vid intervjutillfällena har vi varit 
två för att kunna få med fler detaljer och dra nytta av varandras förmågor att se respondentens 
svar på olika sätt. För att förtydliga och styrka de resultat som man kommit fram till i studien 
menar Kihlström (2007, s. 164) att varje del av resultatet ska styrkas med citat eller utdrag 
ifrån intervju eller observation.  

Bearbetning och analys 
Under detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet när materialet som samlats in under 
observationer och intervjuer skulle analyseras inför resultatskrivningen.  
  
Analysarbetet startade med att renskriva de observationer och transkribera de intervjuer som 
genomförts. Observationsanteckningarna från de löpande protokollen har renskrivits samma 
dag och sparats. Det gjordes för att komma ihåg betydelsefulla detaljer från observationerna. 
Data från de kategorischeman som genomfördes under observationerna fördes in i diagram 
efter varje tillfälle, för att få en tydlig bild över de matematiska begrepp som pedagogerna 
använde sig av. Samtliga intervjuer var inspelade och transkriberades för att underlätta 
bearbetningen av vårt material.  
 
Inför resultatarbetet skrevs samtliga observationer och intervjuer ut och lästes tillsammans. 
De mönster som kunde utläsas i observationerna och intervjuerna markerades med olika 
färger. Med tiden upptäcktes att det var svårt att få en god överblick över materialet. Därför 
klipptes de renskrivna observations- och intervjuanteckningarna isär för att se om det kunde 
tydliggöra vad vi sett.  
 
Därefter lästes återigen observationerna och intervjuerna och igenom och delades upp i teman 
utifrån de mönster som kunde utläsas. Dessa teman var ämnesintegrering, 
redskapsanvändning och matematiskt innehåll. I matematiskt innehåll lyftes de delar som var 
mest förekommande, såsom siffror och antal, geometriska former, problemlösning och övriga 
matematiska begrepp. Våra olika teman diskuterades sedan i relation till studiens syfte. Det 
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material som ansågs vara för tunt för att föra vår studie framåt lades åt sidan. Det sparades 
dock för att eventuellt kunna användas i arbetet längre fram.   
 
Våra olika teman utgjorde grunden för vårt resultat och användes som rubriker i 
resultatavsnittet. När resultatet beskrevs användes citat och utdrag ur intervjuer och 
observationer för att styrka de mönster som framkommit i analysarbetet.  
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Resultat 
I det här avsnittet redogörs resultatet av studien i relation till det syfte, den frågeställning och 
den teoretiska utgångspunkten som fanns. Resultatdelen är uppdelad i tre huvudrubriker; 
pedagogernas tankar kring ämnesintegrering, redskap för att tydliggöra matematiken och 
matematiskt innehåll i aktiviteterna. I resultatet är citat från intervjuer och utdrag från 
observationer med för att styrka det som framkommit i undersökningen. 

Pedagogernas tankar kring ämnesintegrering 
I intervjuerna har det framgått att samtliga pedagoger anser det är bra att integrera matematik i 
musik och bild och de upplever att de integrerar ämnena med varandra. De tar upp att 
matematiken blir lustfylld genom musik och bild. De tycker det är svårt att skilja matematik 
från musik då de menar att musiken är uppbyggd på matematik från början genom noter och 
takter. Flera av pedagogerna beskrev hur man kan synliggöra matematik i musikaktiviteter. 
Oundvikligen finns matematiken med i sångerna, i texterna och i rörelserna de gör till 
musiken. Dessa sånger och ramsor är ett redskap i matematiklärande för barnen. På följande 
vis beskriver Lisbeth hur takt och rytm är en grund i musiken.  
 
/…/musik är ju uppbyggt av matematik, när det gäller takt och rytm och alla notvärden och 
så/…/ Du kan få fram jättemycket matematik och både i texten till sångerna, både när det 
gäller lite att man kanske kan använda rytminstrument, att du slår på trumma och så ska de 
hämta antalet saker/…/Musik är ju uppbyggt på matematik som sagt var, mycket genom 
taktkänsla/…/.  
(Intervju den 9/11 – 2012 med Lisbeth, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen) 
 
Däremot verkar pedagogerna ha svårare att uttrycka hur de arbetar med matematik i bild. De 
visar en tendens till att se matematiken först i efterhand. I intervjuerna med Berit och Lisa 
nedan beskrivs inte bildaktiviteterna lika tydligt som musikaktiviteterna av pedagogerna, 
matematiken verkar inte framstå som en lika tydlig del i bild som i musik.  
 
Matte blir ju väldigt naturligt i musik kan jag tycka, på många olika sätt och även skapande 
också egentligen, fast man kanske inte tänker på det alltid. Där är färg och form och... ja det 
ingår så mycket matematik även i skapande, som medföljer naturligt liksom, även om man 
inte har planerat in det så finns det ju alltid där.  
(Intervju den 1/11 – 2012 med Berit, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 
 
Inte så att jag tänker på det, att å nu jobbar vi med matematik så. Det blir väl kanske sen när 
man reflekterar över det. A just det, det har gjorde vi och lite så. 
(Intervju den 31/10-2012 med Lisa, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan)  
 
Anna berättar att man förvånansvärt många gånger hittar matematik i bild men menar att hon 
tyvärr inte alltid är medveten om det från början utan det kommer spontant under aktiviteten: 
”oj det var lite matte här”. Lisbeth menar att om aktiviteten bryts ner i efterhand kan man hitta 
mycket matematik. Pedagogerna verkar mena att de upptäcker att de faktiskt har jobbat med 
matematik i efterhand när de reflekterar över aktiviteten. Det kan leda till att pedagogerna till 
exempel missar att benämna olika matematiska begrepp som finns i bildaktiviteter. En 
medveten pedagog kan ge barnen flera möjligheter att utveckla sitt matematiska kunnande. 
Uppmärksammar inte pedagogerna matematiken förrän i efterhand kan det leda till att barnen 
inte blir medvetna om att det är matematik de arbetar med.  
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Redskap för att tydliggöra matematiken 
Under flera tillfällen i musik- och bildaktiviteterna har det framkommit att pedagogerna 
använder sig av någon form av redskap för att tydliggöra matematiken. Dessa redskap är 
bland annat instrument, sångpåsar med konkreta föremål, färger, saxar och kroppen. Kroppen 
är det redskap som förekommit både i bild- och musikaktiviteterna. Dock har den använts i 
större utsträckning i musikaktiviteterna. Barnen har fått möjlighet till att använda hela 
kroppen i musiken till skillnad från bilden då endast fingrarna nyttjats som redskap. Nedan 
följer två exempel från observationer på hur hela kroppen har använts som redskap i olika 
musikaktiviteter. Barnen dansar och klappar takten. 

 
Pedagogen Lisbeth leder en sångsamling med tretton deltagande barn. “Nu när vi är 
på stjärnorna tänkte jag vi ska dansa till ”Blinka lilla stjärna”. Vi ställer oss i en 
cirkel. Först börjar vi gå fyra steg framåt, fyra steg bakåt, sen när vi sjunger om 
stjärnan så tittar vi uppåt. Sen går vi fyra steg framåt igen, sen fyra steg bakåt”. 
(Observation den 9/11-2012, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen) 
 
Pedagogen Helen startar en sångsamling där fjorton barn deltar genom att samla 
dem i en cirkel. De börjar med att sjunga ”Bä bä vita lamm” samtidigt som de håller 
takten med hjälp av att slå händerna på knäna. Pedagogen utvecklar aktiviteten med 
att säga sången som en ramsa istället samtidigt som takten ökas.  
(Observation den 23/10-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 

 
Matematiken upplevs med hela kroppen och barnen får känna de mönster som takten bildar i 
musiken. Fingrarna har även de varit kroppsdelar som synts i musiken för att konkretisera 
matematiken. Under intervjun med Lisbeth tryckte hon på vikten av att göra den matematik 
som finns i aktiviteten tydlig för barnen, i det här fallet att synliggöra antalsbegrepp som hon 
anser är centralt i ramsan. Hon menade att man ska använda sina fingrar som redskap för att 
göra matematiken konkret och göra barnen medvetna om att det är matematik de tränar på. 
 
Det är bara det att man ska vara tydlig med att visa så att man inte bara säger fem små apor 
hoppade i sängen och slog sitt lilla huvud (rabblar ramsan snabbt) och så säger man fyra 
apor sen utan då måste man verkligen visa tydligt att (räknar på sina fingrar). Annars tror 
jag att de mer kommer ihåg mamma ringde doktor, kommer mer ihåg det än matematiken, 
man måste synliggöra det och så tror jag att man ska säga mycket till barnen att detta var 
matematik. Så att de förstår det för det är det som är vårt uppdrag att få dem tycka det är kul 
med matematik. 
(Intervju den 9/11-2012 med Lisbeth, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen) 
 
Även Anna uttrycker i sin intervju hur redskap kan användas för att tydliggöra matematiken. 
Hon nämner att i musiken kan barnen använda fingrarna som redskap, klappa takten och en 
sångpåse med konkreta ting i kan ses som redskap. Det pedagogerna yttrar i intervjuerna 
styrks även genom de observationer som gjorts. Vi har kunnat se att pedagogerna arbetar 
aktivt och medvetet med redskap. I observationsutdraget nedan syns det hur pedagogen 
använder sig av fingrar som redskap men även av ett konkret material. 
 

Pedagogen Berit håller i en sångsamling med åtta barn där hon använder sig av en 
sångpåse. I sångpåsen finns olika typer av redskap för att konkretisera matematiken i 
sångerna och ramsorna för barnen. Berit plockar fram ett par långa handskar ur 
sångpåsen. På fingrarna har man sytt på något som ser ut som små ansikten med 
olika färger på. 

- Tio små indianer! (Barnen) 
Berit och barnen räknar tillsammans hur många indianer det är. Berit och barnen 
räknar tillsammans: 
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- En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio.  
- Hjälp till att räkna med fingrarna. (Berit) 

De sjunger sången ”Tio små indianer”, samtidigt som de räknar på sina fingrar. 
(Observation den 23/10-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 

 
När Berit använder redskap på det här viset tydliggörs varje siffra med hjälp av 
indianhandskarna på fingrarna. Fingrarna hjälper till att ge liv till materialet och gör det mer 
lustfyllt. Berit uppmuntrar även barnen till att använda sina egna fingrar för att göra det ännu 
tydligare. Barnen får här då något fysiskt att ta på och inte bara se på. De använder sig av flera 
sinnen för att förstå matematiken. Även i bildaktiviteterna har fingrarna synts som redskap. 
Fingrarna har använts både för att konkretisera matematiken och utforskat olika typer av 
material. Fingrarna har varit ett av många tillvägagångssätt för att skapa. I följande 
observation låter Lovisa barnen använda sig av fingrarna när de målar.  

 
Pedagogen Lovisa befinner sig i ett målarrum tillsammans med två barn. Aktiviteten 
går ut på att barnen ska måla med olika nyanser av färgen blå på ett stort papper. 
Pedagogen har plockat fram penslar till barnen som hon avser att de ska måla med.  

- Blir en stor cirkel. (Lovisa) 
- Måla med handen. (Barn) 
- Du kan måla med fingret. Går jättebra att måla med fingret, kan du göra en cirkel? 

(Lovisa)  
(Observation 8/11-2012, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen) 

 
Istället för att barnen enbart får använda de penslar som pedagogen har tagit fram tillåts de 
utforska med sina fingrar. I observationen är det matematiska innehållet hur en cirkel ser ut 
och färgen blå som pedagogen har i fokus. Barnen tillåts undersöka materialet och 
matematiken med sina sinnen. I bilden är det ofrånkomligt att inte jobba med någon typ av 
redskap. Det kan vara penslar, färg, byggmaterial med mera. I observationerna har vi sett 
olika typer av redskap och tekniker i bildskapandet. Mycket av det som skapats har varit med 
hjälp av sax, lim, färg och papper. Under en observation i en bildaktivitet sitter pedagogen 
Lovisa med tre barn och skapar solar. 

 
- Nu kan du klistra på din cirkel. (Lovisa till Klara) 
- Klabbigt. (Klara) 
- Ta klister över hela cirkeln. (Lovisa) 
- Vill med limma. (Sixten) 
- Du ska få limma. /…/ Ska vi dela den också, eller klippa i mitten. (Lovisa) 
- Klippa i mitten (Sixten) 
- Kan du klippa av en liten bit? (Lovisa) 

(Observation 8/11-2012, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen) 
 
I exemplet ovan är det papper, lim och saxar som utgör huvuddelen av redskapen som 
används. Det här har även framkommit under majoriteten av de bildaktiviteter som 
observerats. Vid de bildtillfällen som observerats har pedagogerna planerat aktiviteterna med 
utgångspunkt från material som penna, papper, saxar och färg. Dessa material verkar vara 
något som pedagogerna tänker på i första hand när de väljer redskap att arbeta med i 
bildaktiviteter. I intervjun med Lisbeth beskriver hon en annan typ av redskap som kan 
användas i bildskapande aktiviteter: 
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Med Kaplastavar, bygga med Kaplastavar, att du kan bygga ett torn. Hur högt är tornet, hur 
många bitar behöver du för att det ska bli stabilt, det är ju skapande. All konstruktionslek är 
ju matematik egentligen. Ett Legobygge är ju matematik och det är ju också skapande så allt 
konstruktionsmaterial är ju egentligen matematik. 
(Intervju den 9/11-2012 med Lisbeth, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen).  
 
Lisbeth pratar om Kaplastavar och Lego som redskap för att arbeta med matematik i skapande 
aktiviteter. De kan användas till att göra matematiken konkret för barnen. Hon menar att dessa 
redskap kan användas till bygg och konstruktion men även förståelse för antal och 
rumsuppfattning. Denna form av tredimensionellt skapande har inte setts i observationerna på 
någon av förskolorna, utan bildaktiviteterna har enbart byggt på det tvådimensionella 
skapandet, då barnen till exempel fått måla och klistra på papper.  

 
Här har vi sett olika tillfällen för barnen att använda redskap i bild- och musikaktiviteter. 
Pedagogerna menar att man kan göra matematiken synlig för barnen med hjälp av redskap. 
Till exempel kan rörelserna till en sång lyfta sången och göra matematiken mer lustfylld. I de 
observationsutdrag som lyfts kan vi se hur pedagogerna gett barnen verktyg till att utveckla 
sitt matematiska kunnande. Det som framgått genom observationerna är att trots att 
pedagogerna exempelvis har fokuserat på takten i en aktivitet, har många andra matematiska 
områden och begrepp funnits med. I exemplet med pedagogen Lisbeth när hon och barnen 
dansar till ”Blinka lilla stjärna”, använder Lisbeth olika matematiska begrepp för att beskriva 
vad de ska göra. I aktiviteten sågs geometriska former, antal och rumsuppfattning såsom 
cirkel, antal steg och i vilken riktning barnen ska gå i dansen.  

Matematiskt innehåll i aktiviteterna 

Problemlösning 
Intervjuerna visar att pedagogerna inte lyfter problemlösning som ett matematiskt område 
som de arbetar med i bild- och musikaktiviteter. I observationerna är det dock ett område som 
har dykt upp ett flertal gånger. I de problemlösningssituationerna som har synts i 
observationerna samspelar barn och pedagog för att komma fram till en lösning. Ett exempel 
på det här är ifrån en observation under en bildaktivitet där barnet har fått i uppgift att forma 
en siffra på ett papper med hjälp av diverse material. Barnet har valt att använda piprensare 
för att forma sin siffra och har här problem med att fästa den på pappret.  

 
- Fastnar inte. (Barn) 
- Prova med mer lim. (Anna) 
- Det går inte. (Barn) 
- Prova limma på pappret. (Anna) 

Barnet väljer att inte följa Annas råd utan limmar mer på piprensaren istället. 
- Det funkar! (Barn) 

(Observation 1/11-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 
 

Anna uppmuntrar barnet till att använda olika tillvägagångssätt för att hitta en lösning på 
problemet. De interagerar med varandra och pedagogen försöker genom sin kommunikation 
vägleda barnet i problemet men barnet hittar en egen lösning. De barn vi har observerat 
använder sin kreativitet och sina erfarenheter för att lösa problem. Det här har vi även 
uppmärksammat i musikaktiviteterna. Problemlösningstillfällena dyker inte upp i sånger eller 
ramsor men i anslutning till dem. I en situation under en sångsamling med nio barn i åldrarna 
4-5 år, gjorde Lisbeth tillsammans med barnen en ”resa till månen”. De behövde bygga en 
rymdraket för att ta sig dit. Barnen fick vara med att lösa problemet hur raketen skulle byggas. 
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- Vad tror ni behövs? (Lisbeth) 
- Brädor! (Barnen) 
- Hur många brädor tror ni att vi behöver? (Lisbeth) 
- 98, svarar ett av barnen. 
- Nu får vi hjälpa till att bygga. Hur ser raketen ut? Vad är det för form på taket? 

(Lisbeth) 
- En triangel! (Barn) 
- Vill du ha en triangel på taket? (Lisbeth) 

(Observation 8/11-2012, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen) 
 
Händelsen som beskrevs ovan är en problemlösningssituation där äldre barn deltog. I 
aktiviteten agerar pedagogen medupptäckare och samspelar med barnen. Hon lyssnar på 
barnen och deras tankar och utvecklar aktiviteten därefter. Även med yngre barn har vi sett att 
pedagogerna arbetar med problemlösning i anknytning till musikaktiviteter. Under en 
observation höll pedagogen Berit i en musiksamling tillsammans med åtta barn, där de yngsta 
barnen var 2 år. Berit hade med sig en sångpåse med olika saker i.  

  
Barnen sitter tillsammans med Berit i en cirkel på golvet. Berit tar fram sångpåsen 
och stoppar ner sin hand. Hon beskriver det föremål hon känner. 

- Det är något med en snabel. (Berit) 
- En elefant balanserade! (Barnen) 

Berit plockar upp en tygelefant ur påsen. 
(Observation den 23/10-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 

 
I denna situation får barnen lösa ett lättare problem där pedagogen beskriver någonting och 
barnen får gissa. Barnen får sedan se vad det är för föremål pedagogen har förklarat. Det kan 
ge barnen erfarenheter i hur någonting kan beskrivas. När elefanten plockas fram kan barnen 
få en konkret upplevelse av föremålet. I ovanstående aktiviteter har barnen fått använda sina 
erfarenheter, sitt abstrakta seende, sitt logiska tänkande och sin fantasi. Genom 
observationerna har vi kunnat se att pedagogerna verkar förhålla sig olika till barnens ålder. 
Aktiviteterna har varit mer avancerade och abstrakta för de äldre barnen medan de yngre 
barnen har fått mer konkreta problem att lösa. Även i intervjuerna med pedagogerna har det 
framkommit att de anpassar aktiviteterna bland annat efter barnens ålder.      
  
 Vi försöker ofta tänka på det för att många av våra stora behöver ju utmaningar och en del 
av våra stora behöver mer utmaningar och en del utav våra små behöver också mer 
utmaningar så det gäller ju att alltid ligga i överkant. /…/ Ja det tycker jag vi anpassar eheh 
framförallt anpassar vi oss efter barnens behov.  
(Intervju den 31/10-2012 med Anna, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan)  
 
Även pedagogerna Stina och Lisa uttrycker i intervjuerna att de förhåller sig till barnens ålder 
när de planerar det matematiska innehållet i en aktivitet. Samtliga pedagoger verkar ha en hög 
medvetenhet om att barn behöver utmanas på olika sätt och nivåer där åldern kan spela en stor 
roll.  

Siffror och antal 
Vårt resultat visar att det är begreppen siffror och antal som förekommer mest i aktiviteterna. 
Både under observationerna och intervjuerna har vi sett att dessa begrepp tagit stort utrymme. 
Genom de kategorischeman som genomförts under i observationerna har vi kunnat styrka 
detta då det var tydligt att siffror och antal benämndes mest under aktiviteternas gång. 
Pedagogerna Stina och Lisa nämner i sina intervjuer att matematik är ett stort område och att 
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de delar av matematiken de anser är mest förekommande i aktiviteter är antal och siffror. 
Även pedagogen Berit upplever att antal är ett område som ofta arbetas med i aktiviteterna.  
 
Ja, eh, jag tycker ju antal, färg och form är de bitarna som kommer lättast/…/ja, där det finns 
färdiga sånger, tar man med dem som man vet/…/innehåller matematik. 
(Intervju den 1/11-2012 med Berit, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 
 
Berit fortsätter sedan intervjun med att beskriva hur hon använder sig av sina erfarenheter och 
plockar fram det hon har i bagaget. Hon menar att aktiviteten kanske inte är så välplanerad 
utan hon tar tillvara på sina kunskaper som hon har skaffat sig under åren i verksamheten. När 
pedagogerna använder sina erfarenheter och det de har i bagaget kan det leda till att 
aktiviteterna blir reproducerade utan nyskapande tankar. 
 
Musikaktiviteterna som observerats bygger mycket på traditionella sånger med fokus på 
siffror och antalsbegrepp som pedagogerna har använt tidigare. Anledningen till att dessa 
traditionella sånger används mycket i förskolan kan vara att pedagogerna ser till barnens 
erfarenheter och detta är sånger som barnen känner igen. När barnen kan sången kan 
pedagogen använda den som ett redskap för att ge barnen nya erfarenheter och kunskaper. 
Nedan följer utdrag ur två observationer från två olika musiksamlingar. I dessa sånger är 
utgångspunkten siffror och antal. 
 

Pedagogen Berit har en musiksamling tillsammans med åtta barn. Berit plockar upp 
en elefant ur en sångpåse.  

- Ska vi sjunga elefantsången tillsammans? (Berit) 
De börjar sjunga sången ”En elefant balanserade”.  
Berit plockar upp en till elefant ur påsen. 

- Hur många elefanter är det nu? (Berit) 
Berit och barnen räknar tillsammans.  

- En, två, det är två elefanter. (Barnen och Berit) 
De sjunger sången igen. Berit plockar ur en till elefant. De räknar tillsammans.  

- En, två, tre, tre elefanter. (Barnen och Berit) 
(Observation den 23/10-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 
 
Pedagogen Lisbeth har en musiksamling tillsammans med tretton barn. De står i en 
cirkel när Lisbeth frågar:  

- Kommer ni ihåg att ni gjort den här? (Lisbeth) 
Lisbeth illustrerar samtidigt rörelserna till sången ”Fem fina fåglar”. 

- Ja, fem fina fåglar. (Barnen) 
De sjunger sången tillsammans. 
(Observation den 9/11-2012, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen)  

 
Trots att det ligger fokus på antal i sångerna, som sjungs i situationerna ovan, kan man även 
finna andra matematiska begrepp. I sången ”En elefant balanserade” finns storleksbegreppet 
liten och lägesbegreppet på. I sången ”Fem fina fåglar” finns utöver antalsbegreppet 
lägesordet på och riktningsordet ner. Traditionellt sett är det antalsbegreppet som 
pedagogerna lägger fokus på i dessa sånger, för att frånkomma det hade pedagogerna kunnat 
utnyttja de övriga matematiska begreppen. 
 
De bildaktiviteter som observerats har i de flesta fall primärt byggt på geometriska former. 
Dock utgör siffror och antal en väsentlig del av det matematiska innehållet i aktiviteterna. I 
följande observation kan vi se hur pedagogen i aktiviteten har siffror och antal som 
utgångspunkt. Aktiviteten gick ut på att barnen skulle forma en siffra på ett papper genom att 
klistra på olika sorters material.   



28 
 

 
Pedagogen Anna sitter med fyra barn kring ett bord i ateljén. 

- Jag har gjort fem. (Barn) 
- Inte fem saker, det ska vara siffran fem. (Anna) 
- Det är som ett S. (Barn) 
- Ja, nästan som ett S, kan du göra det? (Anna) 

(Observation den 1/11-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 
 
I följande observation höll Lovisa i en bildaktivitet där barnen skulle tillverka solar med hjälp 
av piprensare och träcirklar. Solarna målades gula då veckans färg på avdelningen var gul. 
Lovisa hade färg och geometriska former som utgångspunkt i aktiviteten men fångar antal och 
siffror spontant. När barnen räknar pekar de samtidigt på piprensarna som är föremålet för 
räknandet. 

 
Pedagogen Lovisa sitter med tre barn i ateljén.  

- Jag har två såna. (Johan) 
- Ska vi räkna? 1,2,3,4. Du då Nova? (Lovisa) 
- 1,2,3,4. (Nova) 
- Du då, Theo? 
- 1,2,3,4. (Theo) 
- Ja, 1,2,3,4. Nu ska vi limma och lägga piprensare här. (Lovisa) 

(Observation den 8/11-2012, förskolan Parkgården, avd. Fjärilen) 
 
Observationerna ovan visar på två olika sätt att arbeta med siffror och antal. I den första 
observationen har Anna arbetat med att låta barnen få en förståelse för hur siffrorna ser ut och 
vilken form de har. Barnet tror att de ska visa antalet fem på pappret men Anna påvisar att det 
är siffran fem som ska skapas. Anna samspelar med barnet och lyssnar till barnets tankar. I 
den andra observationen har Lovisa räknat saker med barnen, de räknar med hjälp av konkreta 
föremål.  

Geometriska former 
Utifrån observationerna har det kunnat konstateras att geometriska former är det matematiska 
begrepp som bildaktiviteterna utgår ifrån i första hand. I fyra av de fem observationer som 
gjorts under aktiviteterna har geometriska former varit det centrala begreppet. Exempel på 
dessa tillfällen är då barnen fått skapa figurer utifrån geometriska former till en dockteater, de 
har skapat solar av träcirklar och utforskat färgen blå genom att måla cirklar i olika nyanser. 
Nedan beskrivs en observation där Lisa klippt ut olika geometriska former till barnen som de 
ska skapa figurer med.  

 
Pedagogen Lisa sitter tillsammans med fyra barn i ateljén. Hon beskriver för barnen 
vad de ska göra.   

- Jag har klippt ut olika former. Cirkel, rektangel, kvadrat, fyrkant, triangel, trekant. 
(Lisa) 

- Liten cirkel. (Rut) 
- Liten triangel. (Kalle) 
- Jag har klippt i olika storlekar. (Lisa) 

(Observation den 31/10-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 
 

I den här observationen har pedagogen Lisa fokus på de olika formerna när hon beskriver dem 
för barnen. Det är barnen själva som uppmärksammar att de är i olika storlekar. Trots att Lisa 
har klippt olika storlekar på formerna är det inget som hon lyfter för barnen. Aktiviteten 
fortsätter: 
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Lisa hjälper ett annat barn som verkar ha fått lite problem med att formerna flyttat 
lite på sig.  

- Då ska vi se här, vart satt cirkeln någonstans? (Lisa)  
Barnet pekar på pappret. 

- Vart ska den gröna cirkeln vara någonstans? (Lisa)  
- Den satt här, säger barnet och pekar på pappret.  
- Vart ska den här triangeln sitta någonstans? (Lisa) 

(Observation den 31/10-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 
 

 
Under aktivitetens gång såg vi att Lisa aldrig följde upp det barnen sagt om storlekarna. Lisa 
fortsatte istället att fokusera på geometriska former. Det verkar som att barnen har tidigare 
kunskaper om storleksbegreppen. Lisa tar här inte tillvara på barnens intressen eller 
erfarenheter. Hon kunde fångat tillfället till och utmanat barnens kunskaper och på så vis 
utvecklat deras lärande.  

Övriga begrepp 
Vi har tidigare i resultatet nämnt att siffror, antal och geometriska former är mest 
förekommande i aktiviteterna. Dock har vi sett vid ett fåtal tillfällen att andra matematiska 
begrepp legat i fokus. I de två observationsutdragen som följer lyfts tid- och storleksbegrepp. 
Tidsbegreppen finns i inledningen och avslutningen av aktiviteten och storleksbegreppen lyfts 
genom en ramsa. 

 
Pedagogen Berit har en musiksamling tillsammans med åtta barn. De sitter i en 
cirkel på golvet.  

- Jag tänkte vi ska börja med spökramsan.(Berit) 
Berit tar upp spöken i pappersmaterial ur sin sångpåse och lägger dem framför sig så 
att alla barn ser tydligt. De pratar om spökenas storlek.  

- Ett, tjockt, ett, smalt, ett litet, ett stort spöke. (Berit) 
 

- Nu har jag en sista sak vi ska göra. Det får avsluta samlingen. (Berit) 
(Observation den 23/10-2012, förskolan Skogsgläntan, avd. Nyckelpigan) 

 
I observationen ovan är Berit tydlig med att lyfta alla de matematiska begrepp som dykt upp. 
De tidsbegrepp som har lyfts i musikaktiviteterna har i de flesta fall varit i anslutning till 
sånger och ramsor. Vi har dock vid ett tillfälle även sett exempel på där pedagogen Lisbeth 
använt sig av en sång om veckodagarna. Begreppen storlek och tid har inte setts lika många 
gånger i observationerna. Likaså begreppen som rumsuppfattning och lägesord har inte fått 
nått större fokus under aktiviteternas gång. Vi har endast vid ett fåtal tillfällen sett dem. Det 
speglar också det som märktes i intervjuerna, då antal och siffror är de begrepp som 
pedagogerna tar upp mest.  

Sammanfattning 
Vårt resultat visar att samtliga pedagoger anser att ämnesintegrering är en bra metod att lära 
matematik och de säger att de arbetar på det viset. Lärandet blir mer lustfyllt och pedagogerna 
har möjlighet att nå fler barn. Pedagogerna i studien använder sig redskap i både bild- och 
musikaktiviteterna för att konkretisera matematiken för barnen. Kroppen är ett redskap som 
använts mycket i musikaktiviteterna men har även förekommit i bildaktiviteterna. Övriga 
redskap som synts i musiken är bland annat sångpåsar och i bilden bland annat saxar, lim, färg 
och papper. I resultatdelen beskrivs vilket matematiskt innehåll aktiviteterna hade. Utifrån de 
intervjuer och observationer som genomförts har det framkommit att det varit ett stort fokus 
på siffror och antal i aktiviteterna. Siffror och antal utgör en betydelsefull del av det 
matematiska innehållet i bildaktiviteterna men de bygger i första hand på geometriska former. 
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Problemlösning är ett matematiskt område som pedagogerna inte lyfter i intervjuerna att de 
arbetar med men vårt resultat av observationerna visar att pedagogerna arbetar med det i både 
bild- och musikaktiviteterna.  
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Diskussion 
Nedan följer till en början en metoddiskussion där valet av kvalitativ metod diskuteras och de 
för- och nackdelar som upptäckts med att använda intervju och observation som redskap. 
Därefter kommer resultatdiskussionen där vårt resultat diskuteras i förhållande till 
bakgrundslitteratur och teoretisk ram. Slutligen presenteras de didaktiska konsekvenserna 
samt förslag på vidare forskning. 

Metoddiskussion  
Den undersökning som genomförts har grundats på en kvalitativ metod med både intervjuer 
och observationer som redskap, vilket har gynnat vår studie. Användningen av de två 
redskapen har gett ett tydligare resultat på vilket sätt pedagogerna arbetar med matematik 
integrerat med bild och musik. Valet av kvalitativ metod har medfört att syftet kunnat 
besvaras på ett fördelaktigt sätt.  

Intervju 
Intervjuerna genomfördes med fem pedagoger som var verksamma ute på förskolorna. 
Intervjuerna utfördes på en plats som pedagogerna valt själva med syfte att de skulle känna 
sig trygga och bekväma. Trost (2005, s.44) menar att det är viktigt att respondenten upplever 
platsen för intervjun som behaglig. Under tre av de fem intervjuer som genomfördes valde 
respondenterna platser som var lugna och stilla där vi inte blev störda, vilket ledde till goda 
förutsättningar för intervjun. Under resterande intervjuer valde respondenterna en plats där 
andra pedagoger passerade. Här hade det varit bra om ett önskemål hade kommit från vår sida 
om att få sitta på en lugnare plats. Under intervjun märktes att de förbipasserande störde. När 
intervjuerna genomfördes var vi två lärarstudenter som deltog. Fördelen med det kan vara att 
man ser olika saker i svaren och man kan ställa fler följdfrågor. Nackdelen med att vara två 
som intervjuar är att respondenten kan tycka det blir obekvämt då två ställer frågor. Man kan 
få ett övertag om man är två och det kan upplevas obehagligt för respondenten. Av dessa 
anledningar blev valet att enbart vara två lärarstudenter vid intervjutillfällena. Samtliga 
intervjuer spelades in för att kunna registrera all information från respondenterna, vilket inte 
hade kommit med om svaren enbart skrivits för hand. Løkken och Søbstad (1995, s. 107) 
lyfter att det är värdefullt att spela in intervjun, då det skapar tillfälle för intervjuaren att 
koncentrera sig helt på respondentens svar. De inspelade intervjuerna underlättade även 
arbetet med analysen, då ordagranna svar från respondenterna registrerades. Under 
analysarbetet upptäcktes att i majoriteten av intervjuerna gavs utförliga svar av 
respondenterna, som besvarade frågeställningarna. Ett fåtal av intervjuerna gav dock inte lika 
omfattande svar. För att få mer utförliga svar hade dels några uppvärmningsfrågor kunnat 
ställas, då det hade kunnat leda till att respondenterna känt sig mer bekväma i situationen. 
Under intervjuernas gång upplevdes respondenterna ge mer detaljerade svar, vilket kunde 
bero på att respondenterna kände sig mer bekväma och trygga i situationen. Dels hade 
intervjufrågorna kunnat lämnas ut i förhand så att respondenterna fått tid till att fundera kring 
sina svar. En nackdel med det tillvägagångssättet kunde dock varit att respondenternas svar 
blivit konstlade och inte lika ärliga.  

Observation 
Observationerna genomfördes vid nio tillfällen. Vid samtliga tillfällen observerade alla tre 
lärarstudenter samtidigt. Det var till fördel att vara flera, då det gav större möjlighet att få med 
det som hände i de situationer som observerades. Löpande protokoll användes i samtliga 
observationer och det var två lärarstudenter som genomförde dem. Anledning till att två 
löpande protokoll gjordes var att dessa sedan kunde komplettera varandra vid analysarbetet. 
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Vid analysarbetet fick vi en bättre helhetsbild då samma situation var observerade av två 
personer. Beskrivningarna av observationstillfällen blev mer utförliga. Kategorischemat 
användes i alla musikobservationer men dock bara i två bildobservationer, på grund av tid- 
och kommunikationsbrist. På grund av detta valdes kategorischeman över bildaktiviteter i vårt 
resultat bort, då vi anser att dessa scheman inte är tillförlitliga. Enligt Rubinstein Reich och 
Wesén (1986, ss. 18-19) kan kategorischema med fördel användas då man vill fokusera på 
något särskilt i observationen. I kategorischemat har fokus legat på vilka matematiska begrepp 
som lyftes i observationerna. Kategorischemat styrkte det som setts om matematiska begrepp i 
de löpande protokollen. I de löpande protokollen synliggjordes hur pedagogerna gick tillväga 
under aktiviteterna. Observationerna pågick mellan 20-30 minuter. Enligt Rubinstein Reich 
och Wesén (1986, ss. 15-16) skrivs löpande protokoll vanligtvis under fem minuter men kan 
dock skrivas under olika lång tid. Observationerna var relativt långa och det hade nog gynnat 
oss om tillfällena var lite kortare. Vi borde varit mer tydliga gentemot pedagogerna att 
aktiviteterna inte skulle vara längre än 15 minuter. Protokollen var inte lika tydligt skrivna i 
slutet av observationstillfällena, vilket kan ha berott på att vi blev trötta och okoncentrerade.   

Pilotstudie 
Ingen pilotstudie genomfördes då denna fördelaktigt hade gjorts under verksamhetsförlagd 
utbildning. De förskolor där vi befann oss på hade få planerade aktiviteter vilket medförde att 
det var svårt att utföra några observationer på tillfällen som liknade det vi skulle undersöka i 
vår studie. På grund av sjukdomar och hög arbetsbelastning under verksamhetsförlagd 
utbildning genomfördes tyvärr inga testintervjuer. Det hade varit till en fördel då vi hade fått 
möjlighet att prova intervjufrågorna.  

Resultatdiskussion 

Ämnesintegrering 
Ett ämnesintegrerat arbetssätt är något vi anser är betydelsefullt i barns matematiska lärande.  
När barn får använda flera av sina sinnen, med hjälp av bild och musik som redskap, blir 
lärandet mer konkret och lustfyllt. Jernström och Lindberg (1995, ss. 20-21) menar att barn lär 
med sina sinnen och att det är värdefullt att de får tillgång till flera uttryckssätt i sitt lärande. 
Det som upptäckts i studien är att samtliga pedagoger anser att ämnesintegrering är ett bra 
arbetssätt och att de arbetar på det viset. I de observationer som genomförts har 
ämnesintegreringen hela tiden varit tydlig under aktiviteternas gång. Matematiken har lyfts 
fram naturligt i bild- och musikaktiviteterna och de olika ämnesområdena har stärkt varandra. 
I läroplanen lyfts att olika uttrycksformer kan gynna lärandet på ett kreativt och lustfyllt sätt 
(Lpfö 98 rev. 2010). Pedagogerna i studien är medvetna om de olika uttryckssättens betydelse 
och de betonar hur värdefullt det är att ge denna lustfyllda upplevelse till barnen. Det har 
framkommit i studien att pedagogerna har lättare för att uttrycka sig om hur matematik kan 
integreras i musik än i bild. De verkar upptäcka matematiken i efterhand när det gäller bild, i 
musiken kommer det mer naturligt. Det kan kopplas till det Berit, Lisa och Anna uttrycker i 
sina intervjuer om att matematiken finns i bildaktiviteter men att de oftast upptäcker den i 
efterhand. Det kan påverka att pedagogerna missar att benämna matematiska begrepp som 
finns i bildaktiviteter. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999, ss. 52-53) anser att 
pedagoger behöver ha ett medvetet förhållningssätt för att ta tillvara den spontana 
matematiken som bildaktiviteterna kan erbjuda. Vi menar att om en pedagog är medveten om 
den matematik som går att hitta i aktiviteten, ges flera möjligheter till barn att utveckla sitt 
matematiska kunnande.  
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Matematiskt innehåll i aktiviteterna 
I bildaktiviteterna har det genom observationerna framgått att geometriska former varit det 
som använts mest frekvent och de flesta aktiviteterna hade detta som utgångspunkt. Siffror 
och antal är även de begrepp som synts ofta i bildaktiviteterna. I aktiviteterna har en del 
pedagoger varit mer medvetna och lyft flera olika typer av begrepp under aktivitetens gång, 
medan andra pedagoger varit mer låsta vid de begreppen de haft som utgångspunkt. I 
musikaktiviteterna har det genom både intervjuer och observationer framkommit att de 
matematiska begrepp som pedagogerna lyfter i första hand är siffror och antal. Pedagogerna 
använder sig av sånger och ramsor med ett matematiskt innehåll i musikaktiviteterna. De 
begrepp som har legat i fokus har varit siffror men även rumsbegrepp har varit vanligt 
förekommande. Musikaktiviteterna har en större bredd på begreppen, då fler olika begrepp 
används om man jämför med bildaktiviteterna. Man kan fråga sig hur det kommer sig att det 
är så här? Kan det ha att göra med att musik är uppbyggt av matematik eller att det finns 
färdiga redskap såsom sånger och ramsor som har ett matematiskt innehåll? Bildaktiviteterna 
har inte dessa färdiga redskap och det krävs då en större medvetenhet hos pedagogen för att 
matematiken ska synas. Matematiken ska då fångas mer spontant under aktivitetens gång och 
det kan bli svårare att hålla matematiken vid liv.  
 
Aktiviteterna behöver även bygga på ett samspel mellan barn och pedagog för att pedagogen 
ska kunna synliggöra matematiken. Enligt Björklund (2007) lär sig barn matematiska begrepp 
i samspel med andra. Även Vygotskijs teorier bygger på att samspelet mellan barn - barn och 
barn - pedagog ger barn erfarenheter och nya kunskaper (Säljö, 2005, ss. 121-123). I resultatet 
beskrevs en situation där pedagogen Lisa hade en aktivitet med geometriska former som 
utgångspunkt. Ett barn lyfte då att formerna hade olika storlekar. Det här var inget som 
pedagogen tog till vara på utan hon fortsatte att enbart uppmärksamma formerna. Kan det vara 
så att pedagogen är rädd att tappa taget om utgångspunkten av aktiviteten om man lyssnar för 
mycket på det barnen ser och uppmärksammar? Pedagogen kan bli orolig för att om denne går 
ifrån sin planering blir det ”inget alls”. En teori är att det kan bero på just detta, att pedagogen 
inte ville tappa greppet om aktivitetens utgångspunkt. En annan anledning kan vara att hon 
inte var tillräckligt medveten och inte såg möjligheterna i det som barnet lyfte. Vi menar att 
det är betydelsefullt att pedagogen synliggör och uppmärksammar barn på de begrepp som går 
att finna i aktiviteterna. För att pedagogen ska kunna göra barn medvetna om detta behöver 
det ske ett samspel mellan barn och pedagog. I bilden har det framkommit att det krävs mer 
spontanitet och medvetenhet av pedagogen än i musiken, där matematiken kan planeras in och 
pedagogen har en tydlig ram som sångerna och ramsorna att arbeta utefter. Det kan hjälpa 
pedagogerna att hålla den matematiska tråden under hela aktiviteten. När aktiviteterna är 
välplanerade och pedagogerna har en tydlig bild av hur en aktivitet ska genomföras hålls 
matematiken vid liv hela tiden. 
 
Under observationerna har det framgått att pedagogerna använder sig mycket av färdiga 
sånger och ramsor. Enligt våra erfarenheter är sånger såsom ”fem fina fåglar” och ”en elefant 
balanserade”, sånger som funnits i verksamheten under avsevärt lång tid. En anledning kan 
vara att dessa sånger och ramsor är enkelt att plocka fram och kräver inte alltid lika mycket 
förberedelser. Det kan knytas an till det Berit beskrev om hur hon använder sig av sina 
erfarenheter och plockar fram det hon har i bagaget. Vi tänker att det kan leda till att 
aktiviteterna blir reproducerande. Det kan kopplas till Vygotskij (1995, ss.11-13) och hans 
tankar kring reproduktion. Han menade att om människan använder sig enbart av erfarenheter, 
skapas inget nytt utan det blir enbart reproduktion. För att skapa något nytt krävs att 
människan använder sina erfarenheter och sin kreativitet i samspel med varandra. En annan 
anledning till att pedagogerna använder mycket färdigt material kan vara att det inte finns 
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tillräckligt med tid för dem att planera aktiviteterna. Det blir då enkelt och tryggt för 
pedagogerna att göra det som de har gjort tidigare, då de vet att det fungerar. En annan aspekt 
kan vara att pedagogerna anser att de sånger och ramsor de använt sig av tidigare fortfarande 
fyller sitt syfte och att barn kan lära sig matematik på ett konkret sätt. Enligt läroplanen för 
förskolan ska verksamheten utgå från barnens tidigare kunskaper och intressen. Även 
Riddersporre (2012, ss. 33-34) menar att pedagoger ska ta tillvara på barns erfarenheter och 
bygga vidare på deras kunskaper. De sånger och ramsor som pedagogerna använder sig av i 
musikaktiviteterna upplever vi att både pedagogerna och barnen har erfarenheter av. Däremot 
har det visat sig att pedagogerna inte utvecklar sångerna och ramsorna på ett nytt sätt utan att 
de används på ett sätt som de traditionellt gjorts. Några pedagoger har fokuserat på specifika 
matematiska begrepp i vissa aktiviteter, såsom antal och siffror. Ett exempel på det här är 
”Fem fina fåglar”, där andra matematiska begrepp såsom rumsbegreppen, på och ner, funnits 
med i sången som pedagogerna inte synliggjort för barnen. Pedagogerna hade haft möjlighet 
att bygga vidare på de tidigare erfarenheter barnen har av sången och låtit barnen få nya 
kunskaper genom att lyfta dessa begrepp. Pedagogerna kan ta tillvara på barns tidigare 
kunskaper av musik och komplettera det de saknar (Riddersporre, 2012, ss. 33-34). Att 
använda sig av traditionella sånger och ramsor tänker vi inte enbart är negativt men det är 
viktigt att blanda upp dem med nya sånger och ramsor så att barnen får fler erfarenheter.  

Problemlösning 
Utifrån intervjuerna har det framkommit att pedagogerna inte lyfter problemlösning som ett 
matematiskt område som de arbetar med i bild-och musikaktiviteter. Dock har vi genom 
observationerna kunnat se att problemlösning funnits med vid ett flertal tillfällen. Enligt 
läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 2010) ska barnen få möjlighet till att testa olika 
lösningar på egna och andras problemställningar. Vi har funderingar kring varför pedagogerna 
inte lyfter problemlösning som ett matematiskt område som de arbetar med i intervjuerna, då 
vi vid ett flertal tillfällen tydligt sett att de arbetar med just detta i aktiviteterna. Utifrån vårt 
resultat är det svårt att dra en slutsats kring hur pedagogerna tänker om detta. Vi har 
funderingar på om pedagogerna är medvetna om att de arbetar med problemlösning eller om 
det är ett område som kommer spontant under aktiviteternas gång. I musikaktiviteterna har vi 
upplevt att problemlösningen är inplanerad av pedagogerna från början, exempelvis i de två 
musiksamlingar vi lyfter i resultatet. I bildaktiviteterna upplever vi att pedagogerna och 
barnen löser problem som uppstår under aktiviteternas gång, vilket vi tydligt kan se exempel 
på i observationsutdraget i resultatet. I resultatet beskrivs tre observationer vid bild- och 
musikaktiviteter där pedagogerna arbetar med problemlösning med barn i olika åldrar. 
Samtliga aktiviteter bygger på samspel mellan barn och pedagog. När pedagogerna är 
medupptäckare och vägledande ges barnen möjlighet till att utvecklas i den närmaste 
utvecklingszonen. Barn kan utvecklas i sitt lärande med stöd av andra (Säljö 2005, ss. 122-
123). Slutsatsen vi kan dra av detta är att pedagogen spelar en stor roll när det gäller att 
utmana och utveckla barns lärande.  

Redskap för att tydliggöra matematiken 
I observationerna använder sig pedagogerna av olika redskap för att tydliggöra matematiken 
för barnen. I musikaktiviteterna har bland annat figurer och instrument använts för att 
konkretisera matematiken i sånger och ramsor. Även kroppen har varit ett redskap då barnen 
har dansat, klappat takten och använt sina fingrar för att göra matematiken tydligare. Heiberg 
Solem och Lie Reikerås (2004, s. 148) menar att för att barn ska få en konkret upplevelse av 
antal är fingrar och händer ett bra redskap att använda sig av i musikaktiviteter. Att använda 
sig av redskap i aktiviteter för att konkretisera matematiken för barn tänker vi är ett bra 
arbetssätt för att det blir lättare för barnen att förstå. Det kan även leda till ett roligare lärande 
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för barnen. När figurer används för konkretisering av matematik blir det mer lustfyllt för 
barnen då aktiviteten blir mer som en lek. Det kan vara till en fördel att använda sig utav 
redskap men används de inte på rätt sätt är risken att de inte tillför någonting till lärandet. 
Öman (1991) beskriver Fröbels åsikter kring att för ett material ska bli pedagogiskt måste 
pedagogen ge liv till materialet. Pedagogerna i studien har gett liv till de redskap de använt, 
till exempel när Berit använde sig av ”indianhandskar” i en musikaktivitet. I bildaktiviteterna 
har barnen fått arbeta med ett fåtal redskap, sax, lim, färg och papper. Under aktiviteterna har 
det mest förekommit att barnen fått klippa och klistra. Vi tror att det kan bygga på tanken om 
att introducera ett material i taget för barnen. Särskilt när det gäller de yngsta barnen. 
Granberg (2001, s.103) menar att det är betydelsefullt att barn till en början får bekanta sig 
med ett fåtal verktyg för att få en god kunskap om dessa. En annan anledning till att barnen 
får arbeta med redskapen sax, penna, färg och papper kan vara att de är lättillgängliga för 
både barn och pedagoger samt att barnen har kunskap och erfarenheter om dessa redskap. 
Barn kan ofta arbeta med dessa material både på egen hand och med andra barn i grupp. 
Enligt Björklund (2009, s.11) har pedagogen en värdefull roll i att delge barn sina 
erfarenheter. Vi tänker att om barn lämnas själva i sitt skapande missar pedagogen 
möjligheten att fånga den spontana matematiken. Braxell (2010, s.22) menar att pedagogen 
behöver vara medforskande i aktiviteterna för att det ska bli ett lärandetillfälle för barn. I 
observationerna har pedagogerna hela tiden varit delaktiga, vägledande i och intresserade av 
barnens bildskapande.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har det genom studien framkommit att pedagogens förhållningssätt, där 
pedagogen är delaktig, intresserad och medforskande, är betydelsefullt för barns lärande. För 
att nå alla barn ska pedagogerna ge dem möjligheter till att utforska matematik genom olika 
uttrycksformer på ett lustfyllt sätt. Ett ämnesintegrerat arbetssätt är en bra metod att arbeta 
med matematik i förskolan. Det gör att pedagogerna kan möta fler barn i sitt lärande. För att 
göra matematiken konkret är olika typer av redskap i musik- och bildaktiviteter ett bra 
tillvägagångssätt.   

Didaktiska konsekvenser 
Genom studien har det framgått att ämnesintegrering är ett bra arbetssätt där pedagogen ges 
möjligheter att möta alla barn i deras matematiska lärande. Att använda de estetiska ämnena 
bild och musik för att lära barn matematik är ett lyckat tillvägagångssätt. Dessa ämnen kan 
leda till att matematiken blir mer konkret och tydlig för barnen och att lärandet blir lustfyllt. 
Ett sätt att göra den konkret och lättförståelig för barnen är att pedagogerna använder sig av 
redskap.  Det här är något vi sett i observationerna men vi ser möjligheter till att utveckla 
aktiviteterna ännu mer. Praktiska exempel är att pedagogerna i musikaktiviteter kan ändra 
sånger och ramsors befintliga matematiska fokus till ett annat matematiskt fokus. I 
bildaktiviteter kan man använda sig av bygg och konstruktion, såsom lego, lera och gips, där 
pedagogerna är deltagande och planerar utifrån utgångspunkten att barn ska lära sig 
matematik.    
 
Pedagogernas medvetenhet om matematiken är oerhört viktig för att barn ska lära matematik 
genom bild- och musikaktiviteter. Som pedagog måste man vara intresserad och 
medforskande i barns lärande. För att bibehålla en god medvetenhet behöver pedagogerna få 
en möjlighet till att samtala och utbyta erfarenheter med andra pedagoger då man kan lära av 
varandra. Pedagogerna bör få tillfälle att fortbilda sig inom ämnesområdet för att få nya 
kunskaper och ny inspiration. Vi tror det krävs att man som pedagog har god kunskap om 
matematik och kan se aktiviteter med nya ögon. Ibland kan man behöva någon som 
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observerar och kan ge tips och råd till nästa gång. Det kan nog vara lätt att man som pedagog 
fastnar i ett mönster och gör saker på samma sätt som man alltid har gjort, då det inte alltid 
finns tid till att planera in nya saker. En del av pedagogens uppdrag är enligt läroplanen för 
förskolan (Lpfö 98, rev 2010) att se till de barn som finns i den barngrupp man arbetar i, då 
alla barn kommer med olika erfarenheter och lär sig på olika sätt. Dessa olika aspekter måste 
vägas in när pedagogen utformar sitt arbetssätt. Att använda sig av olika uttryckssätt såsom 
bild, musik, drama, rörelse och lek, kan vara en hjälp till att hitta vägar för att möta alla barn. 

Vidare forskning 
Det var många av pedagogerna som under intervjuerna tog upp att de fångade matematiken 
spontant i bild- och musikaktiviteter. Det skulle kunna genomföras en längre studie då det 
hade varit intressant att undersöka hur pedagogerna fångar matematiken spontant i musik- och 
bildaktiviteter. Vi har lagt märke till att den här typen av forskning inte är särskilt omfattande. 
Den undersökning som genomförts har varit för kort för att kunna se hur matematiken 
spontant har tagits tillvara. Skulle pedagogerna få med lika mycket matematik som i de 
planerade aktiviteterna eller kanske till och med mer kan vara intressanta perspektiv att utgå 
ifrån.  
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 
Hej!  
 
Vi är tre förskollärarstudenter som studerar vid pedagogiska institutionen på Högskolan i 
Borås.  
 
Under 10 veckor kommer vi att skriva ett examensarbete som behandlar ämnet matematik i de 
estetiska ämnena bild och musik. Syftet med undersökningen är få en fördjupad kunskap i hur 
pedagoger fångar matematiken i ämnena bild och musik.  
 
För att samla in data till vårt arbete kommer vi att genomföra intervjuer med pedagoger samt 
observationer av pedagoger och barn.  
 
Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det riktlinjer att följa när en 
undersökning ska genomföras för att skydda de personer och förskolan som deltar i den. Vi 
försäkrar om att både förskolan och deltagarna i undersökningen kommer vara anonyma. De 
som deltar gör det frivilligt och har rätt att avbryta undersökningen när de vill. Ni som 
vårdnadshavare avgör om ni vill att ert barn ska delta men barnet har själv rätt att avbryta sitt 
deltagande i undersökningen.  
 
Vi bifogar en blankett som vi önskar att ni vårdnadshavare ifyller om ni godkänner ert barns 
deltagande i undersökningen.  
 
 
 
Tack på förhand!  
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
Sofia Johansson, Veronica Johansson & Frida Jansson 
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Bilaga 2 
 
Kategorischema 

       

       

  Datum: 
 Typ av aktivitet: 
 Deltagare: 
 

 

  Matematiska begrepp 
  

Antal upprepningar 
  

                

Rumsuppfattning 
 

  

                

                

Siffror / Antal 
 

  

                

                

Geometriska former 
 

  

                

                

Tid 
 

  

                

                

Färger 
 

  

                

                

Storlek 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 
 

1. Upplever du att du arbetar med matematik integrerat med bild- och musikaktiviteter? 
 
 

2. Vilka delar av matematiken lyfts oftast fram i bild och musik? 
 
 

3. Planerar du aktiviteterna med matematik som utgångspunkt eller fångar du den 
spontant under aktiviteternas gång? 
 
 

4. Upplever du att du lyfter matematiken på olika sätt beroende på barnens ålder? 
 
 

5. Anser du att det är bra att integrera matematik i bild- och musikaktiviteter? Eller ska 
bild och musik vara ämnen för sig själva? 
 

 
 

 


