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Svensk titel 
Musik och rytmik - ett pedagogiskt verktyg för matematikinlärning i förskolan. 

  

 

 

English title 

Music and rhythm - an educational tool for developing mathmatical skills at 

pre-school. 

Abstrakt 

Syftet med examensarbetet var att undersöka om och hur musik och rytmik kan användas som 

ett pedagogiskt verktyg för matematikinlärning i förskolan. För att få svar på undersökningens 

frågeställningar genomfördes en kvalitativ undersökning med strukturerade observationer 

samt enskilda muntliga intervjuer med pedagoger från fyra olika förskolor. Resultaten vi fått 

har sedan analyserats mot den teoribakgrund som finns i arbetet. 

 

Resultatet visar att musik- och rytmikstunden innehåller mycket matematik, men att 

pedagogerna inte alltid är medvetna om den matematik som förekommer. Genomförda 

observationer och intervjuer bekräftar att musik och rytmik är ett utmärkt pedagogiskt verktyg 

för matematikinlärning i förskolan.  Vi har dragit slutsatsen att det krävs kunskap om vad 

matematik för förskolebarn är, för att pedagogerna ska kunna upptäcka den matematik som 

finns samt kunna förmedla matematiken till barnen. Det krävs pedagoger med 

”matematikglasögon” för att kunna se möjligheten att använda sig av musik och rytmik för att 

ge barn matematikupplevelser med hela sin kropp och alla sina sinnen. För att skapa de bästa 

förutsättningarna krävs pedagoger med kunskap och intresse för både matematik och musik/ 

rytmik.       
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1. Inledning 

Vi har i detta examensarbete undersökt om och hur musik och rytmik kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg för matematikinlärningen i förskolan. Vi är två barnskötare som studerar 

till lärare med inriktning mot förskola och förskoleklass vid Linneuniversitetet i Växjö och 

idén till examensarbetets ämne väcktes när vi under lärarutbildningen läste ”Förskolebarns 

lärande i matematik och svenska”. 

  

Precis som inom andra ämnesområden så behöver barn möta matematiken på många olika sätt 

för att utveckla sina förmågor, skapa ett språk och förstå matematiska begrepp. Selander 

(2010) skriver om det multimodala lärandet som bygger vidare på Vygotskijs sociokulturella 

teori och Deweys teorier om lärandet. Selander (2010) menar att barn lär på olika sätt och att 

de estetiska lärprocesserna är minst lika viktiga som de teoretiska. Vi menar att ett sätt är att 

använda musik och rytmik. Takt, puls och melodi lockar oss att utvecklas och lära med glädje. 

Eftersom barn under dessa lekfulla former använder hela sin kropp och alla sina sinnen blir 

det lättare och roligare att förstå och lära. Vi minns själva hur vi lärde oss dagar, månader, 

årstider osv. genom sånger och lekar i skolan. Dessa tankegångar tycker vi passar bra in på 

hur vi kan utveckla vårt sätt att arbeta med matematik genom musik och rytmik med barn i 

förskolan. 

 

I förskolan har pedagoger under lång tid arbetat medvetet med musik och rytmik för att stödja 

barns språkutveckling, motorik, kroppsuppfattning och koordination. Genom vår 

undersökning har vi fått en bild av hur pedagogerna på förskolorna arbetar medvetet och hur 

de utnyttjar möjligheten att arbeta med matematik genom musik och rytmik. Vi har även 

undersökt vilka matematiska begrepp pedagogerna fokuserar på, hur de arbetar och varför.  

 

Vårt stora intresse för kombinationen matematik, musik och rytmik har hjälpt oss genom vårt 

arbete. Vi har fått många nya insikter och kunskaper som kommer att inspirera oss i vårt 

fortsatta arbete i förskolan. I våra undersökningar har vi fått kunskap om hur musik och 

rytmik kan användas för att utveckla barns matematikkunskap och vilka matematiska begrepp 

som är lämpade för denna typ av inlärning. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med arbetet är att få kunskap om och hur musik och rytmik kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg för matematikinlärning i förskolan. 

 

För att nå syftet har vi använt oss av följande frågeställningar: 

 

 Vilka matematiska begrepp förekommer under musik- och rytmikstunderna i 

förskolan? 

 

 Hur arbetar pedagogerna med matematik med hjälp av musik och rytmik?  

 

 Varför använder pedagogerna musik och rytmik i sin matematikundervisning?  

 

 

Förtydligande av begrepp 

I vårt arbete använder vi samlingsbegreppet musik och rytmik för musik i olika former, sång, 

rörelselekar, ramsor samt puls- och taktövningar med både kropp och instrument.  

 

Eftersom de personer som varit med i våra undersökningar har olika utbildning har vi valt att 

använda oss av begreppet pedagog när vi benämner dessa. Pedagog kan således vara en 

person med antingen lärarutbildning eller barnskötarutbildning. Det de har gemensamt är att 

de genomför pedagogiskt arbete i barngruppen. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Tankar kring lärande 

3.1.1 Reformpedagogik 

Forssell (2005) menar att dagens skola och utbildning bygger på Deweys reformpedagogiska 

idéer. John Dewey levde mellan 1859-1952. Dewey menade att den kunskap som barn ska 

tillgodogöra sig måste ha verklighetsanknytning och att barn lär genom att uppleva saker 

praktiskt. Utgångspunkten för allt lärande bygger på att vi utgår från barnets utvecklingsnivå 

och erfarenheter. ”Pedagogens uppgift är att bygga broar mellan kulturarvet och den lärandes 

spontana omvärldsuppfattning” (Forssell 2005:80). Deweys pedagogik har i folkmun kallats 

”learning by doing”. Han menade att utbildning skulle utveckla förmågan att tänka kritiskt 

och lösa problem. Dewey ville ge eleverna kunskaper som de kunde ha nytta av både 

yrkesmässigt och personligt. Hans pedagogiska teori handlar om planering – handling – 

reflektion – bedömning av resultat - för att sedan komma till ny avsikt. Forssell (2005) skriver 

att aktivitetsbegreppet (se 3.1.2.) och verksamhetsbegreppet är två begrepp som vi förknippar 

med Dewey.  Erfarenhetsbegreppet att intressera sig för andras erfarenheter menar Dewey 

också är viktigt.   

 

För att skapa bra forum för lärande måste teori, praktik, reflektion och handling hänga ihop. 

Skolan skall vara ett miniatyrsamhälle som förbereder för det framtida samhället och inte en 

plats där uppgifterna bara har en "abstrakt och avlägsen referens till ett tänkbart framtida liv" 

(Forssell 2005:85). Skolans problem är att dess villkor inte stämmer överens med det vanliga 

livets villkor. Det bästa sättet att lära sig menade Dewey var genom praktiska övningar som 

skulle påminna om det verkliga livet. Dewey var kritisk till klassrummets traditionella 

ordning, en skola som han menar inte är centrerad utifrån elevernas behov (Forssell 2005).  

 

Människan har grundläggande drivkrafter, ”instinkter” och behov av att samspela och 

kommunicera med andra människor och att tillverka och göra saker. Dewey diskuterade redan 

på sin tid två centrala pedagogiska problem. Det första var bristen på social samvaro och 

samarbete eftersom den traditionella undervisningen medför konkurens mellan eleverna. Det 

andra var ”representationssystemet” eftersom skolan av tradition gynnar det text- och 

sifferbaserade symbolsystemen. Han menade att även de musikaliska och fysiska som t.ex. 

rörelse och dans och de bildliga som t.ex. film och media var likvärdiga representationssystem 

(Forssell 2005). 

3.1.2 Sociokulturellt lärande  

Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934) var en rysk psykolog som verkade samtidigt med 

Dewey. Vygotskij var anhängare av aktivitetsteorin som innebär att vi lär genom erfarenheter 

och aktiviteter, men utvecklade den och gav den ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij 

menade att barn lär sig i samspel med omgivningen, i det sociala sammanhanget och i den 

kultur barnet växer upp i, och kallar det för sociokulturellt lärande (Smidt 2010). Tanken med 

att lärandet är sociokulturellt bygger på att vi präglas av de normer och regler som finns i den 

miljö vi växer upp i och att de kulturella redskap vi får av våra föräldrar präglar de metoder vi 

har för tänkande och problemlösning. Vygotskijs kulturhistoriska aktivitetsteori kan sägas 

vara en ” inlärningsteori baserad på en analys av erfarenhetens roll för lärandet över tid och 

med hänvisning till kulturen” (Smidt 2010:140). Exempel på kulturella redskap kan vara 

språk, räknesystem, skrift, musikaliska symboler, kartor osv. Alla dessa har uppkommit för att 

människor tillsammans velat underlätta problemlösning, förenkla sitt liv och 
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kommunikationen med andra. Vygotskij hävdade att människor genom att använda sig av 

symboliska medel så som skrift, måleri, musik och dans utvecklar sätt att representera sina 

tankar och känslor, vilket är väldigt viktigt för att få en självmedvetenhet (Smidt 2010).  

 

Det som skiljer den sociokulturella teorin från aktivitetsteorin är att den första i stället för att 

lägga tonvikten på aktiviteten, lägger tonvikten på mediering dvs. det som sker mellan den 

lärande och det begrepp som ska läras och som underlättar lärandet. För att ett lärande ska ske 

krävs tre olika delar, ett subjekt som utför en aktivitet, ett objekt vilket aktiviteten riktas mot, 

samt ett verktyg som förmedlar aktiviteten (Smidt 2010). Subjektet är den person som utför 

aktiviteten, objektet är det personen undersöker och som ger aktiviteten drivkraft, verktyget är 

det som kopplar ihop och möjliggör förståelse för aktiviteten (2010). Omvärlden medieras till 

barn genom andra mer kompetenta personer och genom att olika kulturella redskap används. 

Efterhand som barnet utvecklas, ser och lär av andra så får de till slut kunskapen att själv 

använda kulturella redskap för att inhämta kunskap. Barnets väg från ”vardagstänkande till 

högre psykologiska funktioner” (Smidt 2010:48) sker genom medierande, sociala aktiviteter 

och samarbete. Internalisering kallar Vygotskij det när barnet har förmågan att ta in det 

lärande som skett i en situation i sitt medvete och på så sätt bli medvetet om sitt lärande. För 

att kunna internalisera krävs det att barnet lär sig tolka språk, andra tecken och symboler samt 

har förmågan att lagra det dvs. minnas. 

  

Smidt (2010) sammanfattar vad pedagoger bör tänka på om de vill utforma sin verksamhet 

utifrån Vygotskijs pedagogiska principer 

 
 Lärandet äger rum genom erfarenheter eller aktiviteter Allt lärande är socialt:  

det går inte att bortse från andra människors roll i lärandet. 

 Kunskapen om och respekten för kulturella värden och redskap är 

 grundläggande för framgångsrikt lärande. 

 Att bygga upp en kultur i klassen eller barngruppen för att utveckla viktiga 

 principer i undervisningen. 

 Språket är det främsta, men inte det enda väsentliga kulturella redskapet vid 

planering och organisering av inlärningsmiljön. 

 Det finns många sätt att lära och många inlärningsstilar som alla måste beaktas.                                                                                                     

 

               (Smidt 2010: 186-202) 

3.1.3 Multimodalt lärande 

En teori som bygger vidare på Vygotskijs och Deweys tankar finner vi i Selanders och Kress 

(2010) teorier om det multimodala lärandet. De skriver att vi bör se ”lärande som 

kommunikation och teckenskapande aktiviteter, på hur information bearbetas och omformas 

eller transformeras till kunskap” (Selander & Kress 2010:8). Eftersom samhället förändras i 

snabb takt vet vi inte vilka kunskaper dagens barn behöver när de blir vuxna. Därför bör vi 

inte bara fokusera på ämneskunskaper utan mer på vilka förmågor som barnen har och som 

gör det lättare att analysera olika företeelser, utveckla kritiskt tänkande, träna sina kreativa 

sidor, förstå hur de själv lär och träna sig i att lösa problem tillsammans med andra. Selander 

och Kress menar att det finns många olika resurser som kan stimulera lärande. För att 

kommunicera med varandra och skapa förståelse för vår omvärld så använder vi oss inte bara 

av det talade språket eller det skrivna ordet utan också av många andra teckenvärldar. Några 

exempel kan vara målningar, film, musik, gester, rörelsemönster osv. Oavsett om vi ska lära 

oss ett teoretiskt eller praktiskt ämne så är det viktigt att vi använder oss av olika 

teckenvärldar. Barn lär på olika sätt och därför är det också viktigt att pedagoger förstår hur 

mycket lärmiljön betyder och hur viktigt det är att förskolan använder sig av olika sätt att 

förmedla kunskap i sin verksamhet. Om matematik förekommer i ett socialt sammanhang som 
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barnet förstår, är det genom den egna kroppen som de uttrycker sin förståelse genom 

handling, gester, blickar och tal (Selander & Kress 2010). 

 

Selander och Kress menar att lärandet inte är mekaniskt, något vi enbart kan kopiera genom 

efterapning utan lärandet är en process av prövande där deltagande och engagemang är en 

förutsättning för resultat. Den gamla undervisningsformen där läraren var ”sändare” och 

eleven ”mottagare” är förlegad. Kunskap måste ses med nya ögon. De förmågor som behövs 

för att möta en framtid som vi inte vet så mycket om är kommunikativ förmåga, 

problemlösningsförmåga och kreativitet samt förmåga att efterhand uppgradera sitt eget 

kunnande (Selander & Kress 2010).   

 

Sammanfattar vi det multimodala perspektivet på lärande så är det när vi ser på lärandet 

utifrån vilka villkor och resurser som finns, vilka platser det sker på, vilka sociala relationer 

som finns mellan parterna och vilket handlingsutrymme som erbjuds. ”Det går inte att se 

lärandet utan » bara « tecken på lärandet” (Selander & Kress 2010:107). För att kunna se 

kunskapens multimodala gestaltning så är det bra att använda sig av estetik. De estetiska 

lärprocesserna bär på möjligheter att se de uttryck som lärandet kan ha och ge oss förståelse 

för lärandet (Lindstrand & Selander 2009). 

 

Marner och Örtegren (2003) anser att när Kress diskuterar multimodalitet (mångfalden av 

”modes”) är det detsamma som intermodalitet (relationen mellan dessa). ”Dagens medier som 

t.ex. TV, film, dataspel, musikvideo och s.k. multimedia, eller äldre medier som en illustrerad 

bok, en lärobok eller varför inte en gudstjänst i en kyrka, fungerar intermodalt eftersom bl.a. 

bild, tal- och skriftspråk och musik ingår som olika kanaler i den sammansatta medieringen” 

(2003:57). Trots detta separeras medieringarna i skolan och samlas i olika skolämnen. De 

anser att ämnesgränser gör att man inte får uppleva en helhet. De menar att de därför bör 

förekomma ämnesövergripande projekt så att de olika representationsformerna kan samspela 

med varandra (2003).      

 

Wiklund (2009) menar att vi rör oss i ett multimodalt landskap. Forskning visar att det är 

betydelsefullt att barnen får utveckla kompetenser inom olika modaliteter som exempelvis 

genom att höra, göra, läsa, skriva, känna, måla och forma. Forskning visar att ju fler 

modaliteter undervisningen innehåller desto bättre utvecklar eleverna sin språkliga förmåga. 

Hon anser att det är mängden av modaliteter som aktiveras när vi sjunger och musicerar som 

gör att vi minns sånger och texter från barndomen, dessa är sammanbundna med känslor och 

inre bilder.  

 

Wiklund (2009) anser att språk är ett meningsskapande system och menar då både de verbala 

och icke verbala som exempelvis talspråk, skriftspråk, bildspråk, musikens språk, dansens 

språk och formens språk. Musik är ett språk som vi kan höra och se inre bilder igenom, vi kan 

överföra musik till en annan språklig form som dans. Vi kan läsa bilder, se rörelser i bilder 

men även skapa egna inre bilder av de vi läser. Läroplanen betonar barns rätt att få utveckla 

alla sina språk. Genom de estetiska språken får barnen möjlighet att uttrycka sina erfarenheter 

och sin kunskap. ”Vi talar, vi lyssnar, vi hör, vi gör, vi gestaltar, vi sjunger, vi dansar, vi 

målar, vi skriver ...” (2009:34). I den multimodala skolan får alla barn möjlighet att utveckla 

sina kompetenser inom alla språkliga områden. ”När du lär dig något i musik kan du se att det 

hänger ihop med matematik, vilket du sedan kan utnyttja i ett bildskapande som gör att du 

ännu bättre förstår matematikens lagar och kan höra musikens byggstenar” (2009:34). 
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3.1.4 Estetiska läroprocesser 

Gottberg (2009), som sammanställt hur olika lärare uttrycker sin kunskap, och Wiklund 

(2009) anser att kulturaktiviteter och estetisk verksamhet är viktiga delar i lärandet. De menar 

att ett estetiskt förhållningssätt innebär att barnen är engagerade och inte som tidigare passiva 

mottagare av kunskap. De anser att kunskapen skapas i människan tillsammans med andra 

människor och att det krävs att man är öppen för olika tolkningar av verkligheten och till 

kunskap. Estetiska läroprocesser innebär att barnen får möjlighet att formulera och gestalta 

sitt lärande genom att använda alla språk: talspråk, skriftspråk och de estetiska språken 

(musik, bild, teater, form, media m.m.). ”Estetiska läroprocesser är ett sätt att arbeta på i 

skolan som gynnar en kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, 

kunskaper, erfarenheter och analys till en helhet ” (Wiklund 2009:20). 

 

Gottberg (2009) uttrycker att genom sina känslor, upplevelser och erfarenheter får barnet sina 

kunskaper. Begreppet estetiska läroprocesser har tre beståndsdelar: estetik, lärande och 

process. Det finns lite forskning men många olika tolkningar av begreppet. Gemensamt för 

dessa tolkningar är känslan, processen och passionen. Här följer några citat kring begreppet: 

”Estetiska läroprocesser är en kunskapssyn som handlar om att lära med alla sinnen. Alla 

språken måste finnas med för att gestalta och uttrycka”. ”Estetiska läroprocesser är en 

samspelsprocess där erfarenheter gestaltas tillsammans” (2009:12). 

 

Löfgren och Ebbelind (2010) menar att de estetiska läroprocesserna är ett förhållningssätt som 

lämpar sig bra för ämnesintegrerat lärande. De har inspirerats av de estetiska läroprocesserna 

och menar att vi människor behöver använda alla våra sinnen för att ta till oss kunskap. De 

anser att kunskap är erfarenheter som vi blivit medvetna om och det är därifrån 

erfarenhetspedagogiken utgår. Författarna menar att man genom att arbeta med matematik 

tillsammans med musik kan fånga upp barnens olika förmågor och att det finns många vinster 

med att arbeta med ett ämnesintegrerande lärande. På detta sätt tränas det sociala samspelet 

och den musikaliska förmågan. Inlärningssättet kan vara både avkopplande och roligt för alla 

som deltar. Pedagogerna kopplar sin gemensamma musik och matematiklektion till 

läroplanens mål, vilket innebär att de stoppar in matematiken i sången för att sedan göra olika 

övningar om sångens innehåll. De menar att när hela kroppen får vara med minns vi och lär vi 

oss lättare, på så sätt ges barnen många möjligheter till ett fördjupat lärande i både musik och 

matematik. De menar att de på detta sätt gör abstrakta begrepp i musik och matematik mer 

användbara för barnen i vardagen. I en estetiskt profilerad skola används bild, musik, rörelse 

och gester för att nå läroplanens mål och för att utveckla kunskap, ”Det är ett sätt att tillägna 

sig kunskap” (Löfgren & Ebbelind 2010:121). Barn som undervisas på detta sätt menar själva 

att de kan hitta matematik överallt i vardagen t.ex. i skogen, på skolgården eller i matkön, 

(Löfgren & Ebbelind 2010).    

3.2 Matematik i förskolan 

3.2.1 Styrdokument 

Enligt förskolans läroplan (Skolverket 2010) ska förskolan lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Pedagogerna har enligt läroplanen en skyldighet att planera och genomföra 

verksamheten så att alla barnen ges möjlighet till lärande inom matematik. Den pedagogiska 

verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik samt anpassad till alla barn. ”Att skapa och 

kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, 

dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 

förskolan strävan att främja barns utveckling och lärande” (2010:7).  
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Förskolan ska sträva efter att varje barn  

 utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser,  
tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång 

och musik, dans och drama, 

 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, 

 

(Skolverket 2010:11) 

   

Förskolläraren ansvarar för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges 

förutsättningar för utveckling och lärande enligt ovanstående och samtidigt stimuleras att 

använda hela sin förmåga (2010:11). 

3.2.2 Vad är matematik för barn i förskolan?  
 

Genom att vi uppfattar vad som kan betraktas som matematik i barnens värld och 

delar dessa upplevelser och sätter ord på dessa i matematiska termer så blir också 

förskolebarnet involverat i matematikens värld. Denna värld kan expandera och 

så småningom göra att barnet blir allt mer delaktig och gör de matematiska 

begreppen till sina egna (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999:128).  
 

Solem Heiberg och Reikerås Lie (2004) skriver om det matematiska symbolspråket. Det är ett 

språk som skolmatematik och matematiska teoretiker brukar uttrycka sig på. Detta språk är 

för barnen ett språk av andra ordningen, men som efterhand ska bli ett språk av första 

ordningen. Om ett språk är av första eller andra ordningen beror på våra tidigare erfarenheter 

(Solem Heiberg & Reikerås Lie 2004). ”Många förknippar matematik med gångertabeller, 

bråk och procent, uppställningar och uträkningar. Vi är vana att dela in matematiken i 

geometri och talräkning, algebra och ekvationer, statistik och sannolikhetskalkyler” (2004:9). 

Men för att upptäcka barns matematik måste vi känna igen matematiken i vår vardag (2004).  

 

Emanuelsson och Doverborg (2006) anser att barn i första hand inte lär sig matematik genom 

planerade aktiviteter med pedagoger, utan pedagogerna måste synliggöra matematiken i deras 

vardag. Om vi pedagoger tar på oss ”matematikglasögonen” så upptäcker vi att vardagen är 

full av matematik, i våra rutinsituationer, i leken och i alla de aktiviteter som leds av oss 

pedagoger. Sångerna, ramsorna och sagorna är fyllda av matematik som väntar på att bli 

synliggjorda både för pedagogerna och för barnen (2006).  

 

För att barnen ska erövra matematiken måste pedagogerna hjälpa och stötta barnet i sina 

aktiviteter i vardagen. Det räcker inte med att matematiken finns utan pedagogen måste 

vägleda barnen. Genom att kommunicera, tematisera och problematisera erövrar barnen 

matematikens värld. För att kunna guida barnen i matematikens värld måste pedagogerna 

”upptäcka” matematiken. Därefter är det möjligt att stimulera och väcka barnens intresse för 

matematiska begrepp (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). 

 

I förskolans vardag förekommer sortering t.ex. när barnen städar undan legoklossar och 

sorterar efter färg. Yngre barn är tycker ofta att det är intressant att sortera efter färg 

(Forsbäck 2008). Sortering och parbildning sker när barnen dukar för dockorna och för sig 

själva i dockhörnan. Forsbäck (2008) beskriver också hur barnen i sin lek sorterar djuren på 
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bondgården i olika hagar. Hästar i en hage och korna i en annan inhägnad. För att utmana 

barnen i deras sortering kan vi ge dem utmaningar att sortera efter flera egenskaper samtidigt. 

Forsbäck (2008) menar att sortering förekommer även i olika aktiviteter i samlingen. Barnen 

tar av sig sina sockar och lägger dem i en stor hög som sedan blandas om. Barnet ska sedan 

söka upp ett par sockar för att ge dem till rätt ägare. I denna aktivitet får vi barnen att fokusera 

på likheter och skillnader. Barnen uppfattar det som en rolig lek men de måste koncentrera sig 

på sin uppgift och vänta på sin tur. 

 

Sterner och Johansson (2008) menar att små barn älskar att leka med språket. I samlingen på 

förskolan kan vi på ett enkelt sätt låta barnen reflektera över antal. Barnen leker med sina 

namn, de klappar stavelser och räknar stavelser. Barn och pedagoger klappar och räknar 

tillsammans.  – Hur många klappar har Tove i sitt namn? ”I samspel med lärarna får barnen 

reflektera över fler än, färre än, lika många, flest och minst antal” (2008:53).  Barnen får på 

ett roligt och lekfullt sätt lära sig räkneorden och räkneramsan och på samma gång känna 

rytmen i kroppen. Barnen får även visa hur många klappar de har i sitt namn med hjälp av 

sina fingrar. Barnens namnkort kan användas för att räkna hur många bokstäver barnet har i 

sitt namn, barnet kan sedan markera hur många klappar de har med hjälp av svarta 

cirkelformade prickar som de fäster under sitt namn (2008). 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att förskolans vardag är fylld av 

möjligheter att utveckla matematik som språk, ett exempel är att ”räkneramsan har en 

melodisk betydelse som roar barn och som de älskar att härma!” (1999:52). Små barn älskar 

rytm, rim och ramsor. Vi kan tillsammans med barnen räkna fingrar, tår och hur många 

knappar det finns på tröjan. Man kan räkna hur många trappsteg man går, hur många gånger 

man gungar fram och tillbaka eller hur många barn det är vid samlingen (1999). 

 

Solem Heiberg och Reikerås Lie (2004) menar att förmågan att kunna ”se” antal (subitizing) 

utan att kunna räkna är tidsbesparande. Subitizing handlar om att automatiskt se en talbild ”i 

en blink” utan att behöva räkna (Sterner & Johansson 2008:72). Barn lär sig redan tidigt att 

visa med sina fingrar hur många år de är. De vet även att de har fem fingrar på sin hand. För 

att stimulera detta finns många barnsånger som vi kan använda oss av, t.ex. ”Fem fina fåglar”. 

Tärningen är ett annat bra exempel på hur man kan stimulera denna förmåga. Eftersom 

prickarna är placerade på ett speciellt sätt lär barnen sig tidigt att känna ingen t.ex. ”sexan”. 

När vi hjälper barnen att klä sig benämner vi vad vi gör, t.ex. nu har vi tagit på en sko och nu 

har vi tagit på två skor. Nu måste vi knäppa knapparna i din tröja, en, två, tre knappar har du i 

din tröja. I samspel med andra utvecklas barnens förståelse för att använda räkneorden, 

uppräkning och taluppfattningen (Sterner & Johansson 2008).  

  

Måltiden innehåller många moment där pedagogerna ges möjlighet att utmana barnens 

matematiktänkande, menar Doverborg (2008). Frågor som ”Hur många brukar sitta vid mitt 

bord?”, ”Är alla här idag?”, ”Vem eller vilka är borta?”, ”Hur många ska äta vid mitt bord i 

dag?” (2008:137) kan vara början till en livlig diskussion. Pedagogerna nöjer sig inte med att 

barnen räknar ut hur många, de får också dokumentera skriva eller rita ner hur de har löst 

uppgiften. Sedan diskuteras och jämförs dokumentationerna och det görs även jämförelser 

med tidigare dokumentationer. Dokumentationen sätts sedan upp på väggen, synlig för alla 

barn, pedagoger och föräldrar (Doverborg 2008). 

 

När Löfgren och Ebbelind (2010) arbetar med begreppet tid börjar de arbeta med de stora 

beståndsdelarna så som veckans dagar, månader för att slutligen komma till klockans olika 

delar. När barnen har lärt sig en sångtext kanske de efter ett tag kan rabbla dagarna. Att rabbla 
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är ett första steg i förståelsen av veckodagarna. När de sjunger sången om månaderna, gör de 

barnen engagerade genom att säga: ”När vi sjunger om månaden då du är född så reser du dig 

upp” (2010:67). Det uppstår ett samspel mellan barnen då de är födda i samma månad. ”Hur 

månaderna följer på varandra är en viktig byggsten i elevernas förståelse av tid” (2010:67). 

Med legobitar kan man sedan göra stapeldiagram över vilka månader eleverna är födda i.  

3.2.3 Gelman och Gallistels fem principer 

Gelman och Gallistels fem principer kan hjälpa oss pedagoger att förstå hur barn utvecklar 

matematik och lär sig räkna (Sterner & Johansson 2008).  

 

 Ett till- ett principen innebär att man parar ihop två föremål med varandra. När barnen 

använder principen så parar de ihop ett föremål och låter de bilda par med ett annat 

föremål eller med ett räkneord. Det är viktigt att endast ett föremål paras ihop med ett 

annat för att barnen ska få en uppfattning av hur man räknar. Sterner & Johansson 

(2008) ger oss ett exempel när ett barn leker ”russinleken” med tre dockor. Han delar 

ut ett russin till varje docka med hjälp av ett till-ett principen. Då säger han ”En till 

den, en till den och en till den”(2008:73).  

 

 Principen om räkneordens ordning handlar om en automatiserad ramsa, barnen vet att 

räkneordens ordning är ett, två, tre, fyra, fem. Ett exempel på principen är när barn 

räknar kulor på en kulram och nämner ett räkneord för varje kula i rätt ordning. Men 

även om barnen behärskar att sätta räkneorden i rätt följd betyder det inte att de förstår 

hur man räknar.  

  

 Antalsprincipen innebär att man parar ihop varje föremål i en mängd med ett räkneord. 

Det sista uppräknade räkneordet anger antalet föremål i mängden. Barnen kan då 

benämna antalet utan att behöva räkna om. Som till exempel då ett barn räknar antalet 

fingrar på ena handen. Ett, två, tre, fyra, fem och därefter benämner - Jag har fem 

fingrar. 

  

 Abstraktionsprincipen innebär kunskap om vad som går att räkna och att kunna räkna 

de föremål med en speciell egenskap i en mängd. Abstraktionsprincipen kan vara att 

ge ett barn en uppgift på samlingen t.ex. kan man be ett barn att räkna de barn som har 

en randig tröja.   

 

 Principen om den godtyckliga ordningen, vilket innebär att det är viktigt att hålla reda 

på vilka föremål som är räknade och vilka som återstår att räkna. Hur föremålen är 

grupperade eller hur de ligger spelar ingen roll, men viktigt är att det endast får räknas 

en gång. Till exempel räknar barnet ena gången plastfigurerna från vänster till höger, 

nästa gång räkna barnet först de blåa plastfigurerna sedan de röda.   

3.3 Musik, rytmik och matematik 

3.3.1 Musikens kulturskapande  

Gottberg (2009) uppmärksammar oss på hur musiken bär oss genom livet. Hon menar att 

musiken spelar en viktig roll i människans liv. Musiken finns med oss i vår vardag och i alla 

våra högtider. Enligt vår tradition sjunger vi vid dop, bröllop och vid begravning, alla våra 

milstolpar i livet innehåller musik. Vi sjunger sånger som vi förknippar med kräftskivor, 

födelsedagar och andra högtider. Vi sjunger för det nyfödda barnet och låter det ta del av våra 

sånger och ramsor. För barn och unga är musiken en viktig del av det sociala livet där de kan 
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finna både vila och meningsskapande. Musiken lockar fram vår fantasi och påverkar våra 

känslor. I vårt samhälle möter vi musiken överallt t.ex. via radio, skivor, musikvideor, 

talangsåpor och melodifestivaler (2009).  

3.3.2 Musik och matematik 

Redan i det antika Grekland 500 år före Kristus ledde Pythagoras mysterieskolor där 

matematik och musik tillhörde de främsta och viktigare ämnena (Ulin 2003). Musik 

integrerades med ämnen som geometri och astrologi. Tonerna i musik bärs fram av en 

svängningsrörelse och förhållandet mellan toner och skalor har många likheter med hur 

matematiska uträkningar går till. Grekerna kallade det för musiklära där tonerna tillordnades 

tal och det gick att göra matematiska uträkningar på hur tonerna förhåller sig till varandra. 

Ulin (2003) skriver att vi kan likna takten i musik som bråktal där vals går i 1/3 takt och en 

del pop och klassisk musik går i 2/4 takt.  

 

När vi hör orden rytm och takt så tänker vi oftast på musik men vi har även biologiska rytmer. 

Vi tänker kanske inte så mycket på det men vår andning och puls har också en rytm. När vi 

anstränger oss kan vi ibland känna hur pulsen höjs eller att hjärtat kommer i otakt vilket kan 

leda till att vi blir rädda. Levern är ett annat organ som också styrs av kroppens rytm. Ulin 

(2003) menar att genom att uppleva musik kan vi känna in takt och puls som tid och 

återkommande rytmer likt tal i matematik. Estetiska förnimmelser som musik kan därför öka 

den matematiska insikten. Ulin menar vidare att barn som musicerar tränar hjärnan att 

utveckla kreativitet i största allmänhet, vilket också är bra för matematikinlärning. Ulin menar 

att om vi låter barn i förskoleåldern uppleva rytmer genom musik, rörelselekar och ramsor, så 

förbereder vi dem väl inför deras skolstart och deras matematikstudier. Med denna vetskap 

frågar sig slutligen Ulin, varför dagens skola inte satsar mer på att integrera matematik i 

musikundervisningen? Ulin (2003) menar att puls, takt och rytm är musikens byggstenar och 

att musik och matematik hör ihop. Musikens metrik (versens beståndsdelar, betonade och 

obetonade stavelser) bildar matematiska mönster som t.ex. puls, tempo, takt, rytm, perioder, 

fraseringar och polyrytmik. Musik har med tid att göra och musiken är uppdelad i helnoter, 

halvnoter, fjärdedelsnoter och åttondelsnoter. Notsystemet ger oss mycket information om till 

exempel tonhöjd och nyanser som stark och svag. Musik är också tystnad. Paustecknen ger 

oss information om hur lång tystnaden ska vara (Ulin 2003).  

 

Gottberg (2009) beskriver hur puls är periodiskt återkommande slag som finns i musik, men 

vi människor har också en puls, kroppspulsen. Kroppspulsen ger struktur åt vårt liv, när vi har 

bråttom är vår puls snabb när vi tar det sakta och lugnt är pulsen lugn. När vi arbetar utifrån 

pulsen i musiken gör vi barnen rytmiskt förberedda. Ett sätt att arbeta med barnen är att 

använda en puls-cd med korta musikavsnitt med varierande puls. Då kan vi låta barnen gå, 

hoppa eller springa i pulstakt. Musik med varierande puls lockar barnen att röra på sig på 

olika sätt, t.ex. smyga, springa, hoppa, simma eller flyga. Puls är musikens fart och takten gör 

att vi trycker lite extra på det steg vi tar t.ex. när vi går i tvåtakt. Rytm är en indelning av tid 

och ett av musikens viktigaste element. Orden bildar i en sång eller en ramsa ett mönster av 

korta och längre stavelser. Gölstam (Gottberg 2009) menar att rytmikövningar kan hjälpa 

elever som kört fast i matematik och i läs- och skriv utvecklingen. Hon vill kalla sitt arbetssätt 

för en kreativ läroprocess eftersom det är på detta sätt som lärandet sker. Det som eleven 

behöver är att få uppleva matematiken med hela kroppen, t.ex. genom att klappa och gå 

pulsen.  
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3.3.3 Rytmik 

Ordet rytm, ”ordnad rörelse”, kommer från det grekiska ordet rhythmos. ”Rytmik handlar om 

att arbeta med kroppens och musikens puls” (Gottberg 2009:22). Gottberg beskriver kortfattat 

att rytmik är en metod där kroppen är huvudinstrumentet. ”Rytmik är ett mångfacetterat 

begrepp. Dels är det läran om rytm, dels är det en pedagogisk metod att lära sig musik med 

hjälp av rörelse” (2009:27). ”Idag är rytmiken en helhetspedagogik där social, motorisk, 

känslomässig, musikalisk och kommunikativ utveckling stimuleras” (2009:26). Rytmiken har 

många fördelar bland annat kan inlärningen göras lekfull, lustfylld och barnen får på så vis 

många möjligheter till lärande.  

 

Den rytmik som förskoleverksamheten arbetar med är rörelser med fingrar, händer och kropp, 

men även rim och ramsor, sånglekar, gymnastik och drama är några andra exempel. 

Sambandet mellan musik och rörelse som metod blir idag allt mer viktig eftersom vårt 

samhälle och barns vardag idag är rörelsefattigt. Det finns ett naturligt samband mellan musik, 

rörelse och barnets utveckling. När musiken börjar spela börjar de minsta barnen spontant att 

röra sig gunga, vagga, hoppa eller nicka i takt med musiken. Jon-Roar Björkvold som forskat 

om barns musikalitet talar om ”barnets musikaliska modersmål (Gottberg 2009:22)”. Barnen 

har ett ljud och rörelsespråk de svänger naturligt till musik, sjunger och improviserar när de 

leker (Gottberg 2009).  

   

Redan i början på 1900-talet vann Jaques Dalcroze internationellt erkännande för sina 

pedagogiska tankar kring hur han undervisade i musik och rytmik. Hans grundidé är en 

sammansmältning av rörelse och musik för att uppnå harmoni mellan kropp och själ. Genom 

detta blev versens rytm ett medel till att uppleva kroppsrörelsens rytmiska lagar (Bülow 

1974). Att det finns samband mellan intellekt och rörelse har kunnat påvisas genom tidigare 

forskning. Eftersom rörelse lämnar spår i hjärnan genom att det centrala nervsystemet 

används, så kan vi konstatera att det finns samhörighet mellan rörelse och mental utveckling. 

För att uppnå en helhet och utvecklas optimalt anser Bülow att både organism, intellekt och 

emotion (kropp, ande och själ) måste aktiveras och detta kräver en helhetspedagogik. Genom 

att stimulera olika sinnen kan vi få till en samverkan mellan det ”yttre”, till exempel musik, 

och vårt ”inre”, alltså upplevelsen av musiken. Det krävs att vi tar in det i vårt ”inre” för att 

både kropp och själ ska stimuleras och en bättre förståelse för vår omvärld skapas. Bülow 

skriver om rytmisk- musikalisk uppfostran (RMU), som är ett arbetssätt där det strävas efter 

att nå kunskap och förståelse för omvärlden genom erfarenhet och praktiskt arbete. Bülow 

menar att termen rytmik används i olika sammanhang, dels som begrepp i musiken, dels som 

begrepp för gymnastik och rörelse. Termen rytmik används även om aktiviteter som förenar 

musik och rörelse. RMU kan användas som inlärningsmetod för många olika förmågor. 

Givetvis tänker vi i första hand på musik, rytmik, sång och rörelselekar, men andra skolämnen 

som t.ex. matematik fungerar också utmärkt. Att använda rytmik för att befästa begrepp inom 

tids- och rumsuppfattning, lägesord, mönster och former gör det inte bara lättare för barnen att 

förstå utan det är också roligt. Bülow skriver att det är viktigt att barn lär sig uppleva hur tid- 

rum och kraft i rörelser hör ihop och att uttrycka sig genom rytmik gör att barnen lättare 

skapar en balans mellan det ”yttre” och ”inre”. Eftersom barn naturligt har en biologisk puls 

och takt i kroppen upplever de ofta att det är roligt att lära genom rytmiska lekar. Det är helt 

enkelt lättare för barn att förstå om de får arbeta med både kropp och intellekt. Bülow 

refererar till Jean Piagets tankar kring det lilla barnet som redan har de biologiska rytmerna i 

kroppen och upplever rytm, regelbundenhet, upprepningar när de smakar, luktar och rör sig. 

Piaget menar att det är viktigt eftersom dessa kommer att spela stor roll i andra sammanhang i 

livet så som matematik, språk och musik (Bülow 1974).  
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4. Metod 

4.1 Urval 

Vi har observerat fyra förskolors musik- och rytmikstunder. En av musikstunderna 

genomfördes i en grupp med barn 1-2 år och varade i 10 minuter medan de tre övriga 

genomfördes med barn 4-6 år och varade i 45 minuter. Därefter genomfördes fyra enskilda 

intervjuer med de fyra pedagogerna som ansvarade för respektive musik- och rytmikstund. 

Johansson och Svedner (2006) anser att det är en bra idé att göra grundliga kvalitativa 

intervjuer med få personer istället för att intervjua många. Vi gjorde strategiska urval 

(Johnsson & Svedner 2006) av de förskolor vi besökte. Vi valde medvetet ut förskolor med 

olika inriktningar och åldrar på barnen. Pedagogerna vi valde att intervjua hade arbetat olika 

länge inom förskola/förskoleklass och hade olika utbildningar. Tre av förskolorna var 

kommunala och en drevs som ett föräldrakooperativ. Vårt urval av pedagoger och 

barngrupper gjorde vi utifrån att kunna se olika perspektiv och för att täcka in många olika 

kategorier av förskolor. Förskolorna låg i våra hemkommuner vilket gjorde att vi lätt kunde ta 

reda på vilka förskolor som passade in på våra kriterier. Intervjuerna genomfördes i två olika 

delar av landet och varade i 30-45 minuter vardera. 

  

Presentation av våra undersökningsförskolor: 

 

Vår första förskola hade 54 barn 1-5 år inskrivna. På förskolan arbetade 10 pedagoger i två 

arbetslag. Musikstunden hölls i förskolans rytmikrum av en förskollärare som arbetat i ca 15 

år.  Barngruppen bestod av 10 barn 4-5 år. Pedagogen spelade gitarr och är den som under 

året ansvarat för musik- och rytmikstunderna för dessa barn på förskolan.      

 

Den andra skolan vi besökte var en kommunal förskoleklass. Gruppen bestod denna dag av 10 

barn 6 år. Pedagogen har även musikundervisning för äldre barn på skolan. Musikstunden 

hölls av förskolläraren som avlutade sin utbildning för 2,5 år sedan. Pedagogen har tidigare 

arbetat som församlingspedagog och kantor.  

 

Den tredje förskolan vi besökte var en stor kommunal förskola med 8 avdelningar. Den 

musikstund vi besökte genomfördes med 7 barn i åldrarna 1-2 år ute på förskolegården. 

Pedagogen som genomförde musikstunden tillsammans med barnen var utbildad förskollärare 

sedan 3 år tillbaka och matematikombud på förskolan.  

 

Den fjärde och sista förskolan vi besökte drevs som ett föräldrakooperativ och bestod av en 

avdelning. Förskolan hade tre olika profiler varav en var musik. Musikstunden hölls inomhus 

i ett rum där samlingen brukade vara. Barngruppen bestod av 9 barn 4-6 år. Pedagogen var 

utbildad barnskötare och hade arbetat i 21 år.    

4.2 Metodval 

4.2.1 Valda metoder 

Syftet med undersökningen var att upptäcka och ta reda på vilken matematik som fanns i 

musik och rytmik och vilken uppfattning pedagogerna hade om möjligheten att använda sig 

av musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg. För att kunna få djupgående svar valde vi 

en kvalitativ ansats på vår undersökning (Patel & Davidsson 2003). 
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Under våra observationer använde vi oss av ett strukturerat observationsschema (se bilaga 2) 

för att komplettera de kvalitativa muntliga intervjuerna vi valde att genomföra. 

Observationsschemat var strukturerat eftersom vi på förhand hade bestämt vilka kategorier av 

matematiska begrepp som skulle noteras. Valet av strukturerad observation med 

observationsschema gjordes eftersom det var givet vilka matematiska begrepp som skulle 

observeras (Patel & Davidson 2003) Vi hade ingen ambition att observera barnen eller 

analysera deras beteende. Genom att kombinera strukturerade observationer med kvalitativa 

intervjuer hoppades vi få en så sann bild som möjligt om hur det sår ut i praktiken (Johansson 

& Svedner 2006). Observationerna var passiva eftersom vi inte var delaktiga i musik- och 

rytmikstunderna. Både pedagoger och barn var informerade om vårt syfte med observationen 

vilket gjorde att vi var icke deltagande men kända observatörer (Patel & Davidsson 2003). 

Strukturerade observationer i en på förhand bestämd aktivitet löper alltid risk att bli 

tillrättalagd av de som observeras men genom att vara icke deltagande observatör ökar 

chansen att aktiviteten blir autentisk (Patel & Davidsson 2003). Detta har vi varit medvetna 

om och haft med i våra beräkningar när vi gjort våra undersökningar.  

 

Kvalitativ intervju är enligt Johansson och Svedner (2006) den mest användbara metoden. Om 

man använder den på rätt sätt får man fram den information som man vanligen söker vid 

examensarbete inom lärarutbildningen. Frågorna (se bilaga 1) var bestämda men det fanns 

under intervjun möjlighet att ställa följdfrågor. Frågorna kunde anpassas och formuleras för 

att den intervjuade skulle få ge så uttömmande svar som möjligt. Med denna metod får 

pedagogen möjlighet att själv beskriva sitt arbetssätt ingående och varje intervju blev på så 

sätt unik (2006).  

 

Denna metod har även en fördel framför enkätfrågor eftersom missförstånd undviks genom att 

intervjuaren kan förklara frågans innebörd och ställa följdfrågor. Det är viktigt att vi får en så 

korrekt bild som möjligt av pedagogernas arbetsätt. Det som möjligtvis kan ses som en 

nackdel med kvalitativa intervjuer är att det endast är ett begränsat antal informanter som 

intervjuas och detta innebär givetvis att undersökningen inte kan anses ha lika stor 

generaliserbarhet som en större kvantitativ undersökning, som exempelvis en 

enkätundersökning med många informanter. Eftersom frågorna vi ställt i vår undersökning 

inte varit föremål för några större undersökningar förut, ansåg vi att det var viktigt att först 

hitta mönster och karaktärer vilket krävde en undersökning som gav möjlighet till djupgående 

frågor. Utifrån de mönster vi kunnat se i vår undersökning skulle vi vid ett senare tillfälle 

kunna gå vidare med en kvantitativ undersökning för att få svar på om våra slutsatser av vår 

undersökning håller i ett större perspektiv. I kvalitativa intervjuer finns det alltid en risk att 

intervjuaren påverkar informanten genom att ställa fel frågor eller frågor som påverkar de svar 

intervjuaren får eftersom intervjuaren är en deltagande part i samtalen. För att undvika detta 

har vi försökt att ställa så öppna frågor som möjligt (Patel & Davidsson 2003).  

 

4.2.2 Reliabilitet och validitet 

Enligt Patel och Davidson (2003) handlar god validitet om att undersöka det vi har för avsikt 

att undersöka. För att få en god reliabilitet måste vi göra det på ett tillförlitligt sätt. Vi har 

därför beskrivit forskningsprocessens olika steg och val så att det ska vara möjligt att kunna 

följa vårt arbete. Läsaren har då möjlighet att bilda sig en egen uppfattning av vår studie. 

 

Eftersom det i en kvalitativ undersökning är hela forskningsprocessen som står i fokus för 

validiteten (Patel & Davidsson 2003) har vi ställt oss frågor som: Har vi använt oss av 

undersökningsmetoder som kan ge information som är relevant utifrån syfte och 

frågeställningar? Har vi gjort trovärdiga tolkningar av det vi undersökt?  Kan vi argumentera 
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för olika resultat i undersökningen och kan vi dra slutsatser av dem? Genom att ställa oss 

dessa frågor så har det bidragit till en god validitet. 

 

Patel och Davidsson (2003) menar att genom att använda sig av olika undersökningsmetoder 

stärks undersökningens validitet. Detta menar vi styrker vårt arbetes validitet då vi valt att 

använda oss av strukturerade observationer i kombination med kvalitativa intervjuer. På så 

sätt fick vi information både genom de pedagoger vi intervjuade men också genom våra egna 

intryck vid observationerna. Genom frågeställningar som var förutbestämda så höll vi oss till 

frågor som hörde till våra frågeställningar. Däremot förekom olika följdfrågor som uppkom 

utifrån hur våra samtal gestaltade sig.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är reliabiliteten eller ”tillförlitligheten” i undersökningar 

med kvalitativ ansats ibland svåra att mäta. Det handlar om hur van personen är vid att 

observera eller intervjua. Ett sätt kan enligt Patel och Davidsson vara att två 

undersökningspersoner deltar vid både intervju och observation för att öka tillförlitligheten. 

Eftersom vi bor i olika delar av Sverige hade vi inte möjlighet att använda oss av denna 

metod, men genom att spela in intervjuerna på ljudfil så kunde vi lyssna på och analysera dem 

tillsammans vilket också höjde undersökningens reliabilitet. 

4.2.3 Etiska överväganden 

Under arbetets gång följde vi Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som är en enkel bearbetning av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska principer och regler. 

Forskningen ska uppfylla forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) formulerade principer består av 

fyra grundläggande huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. De anser att fyra kraven är viktiga och att de är till skydd för individen 

vid medverkan i vetenskapliga undersökningar. Vi informerade deltagarna kring ovanstående 

grundläggande krav och förklarade dess innebörd. Informationskravet innebar att vi 

informerade samtliga informanter om syftet med vår undersökning. Samtyckeskravet innebar 

att varje enskild person gav sitt godkännande till att delta i undersökningen och att personen 

när som helst fick avbryta sin medverkan utan negativa följder. Samtycke av barnens 

vårdnadshavare fick vi genom att vi skickade ut ett informationsbrev (se bilaga 3) till 

föräldrarna på samtliga förskolor (se bilaga 3). I detta brev informerade vi föräldrarna på 

förskolan om att vi kommer att observera pedagogerna under musik- och rytmikstunden på 

förskolan. Samtycke gällde även för att spela in intervjuerna på ljudfil. Informanterna 

kontrollerade och godkände alla uppgifterna så de inte misstolkats under bearbetningen utan 

förmedlades korrekt. Forskningsresultatet presenterades helt konfidentiellt eftersom 

pedagogerna var anonyma. När intervjuerna bearbetats förvaras materialet säkert under minst 

ett år. Nyttjandekravet uppfylldes genom att uppgifter om deltagarna endast används för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet 2002).   

 

Vi skickade ut ett introduktionsbrev till våra informanter. De fick i brevet information om att 

de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några som helst negativa följder. Vi gav 

även inför varje intervju och observation på förskolan muntlig information om att vi följde de 

etiska anvisningarna och de regler som forskningsrådet satt upp. Informanterna gav sitt 

samtycke till att vi fick spela in intervjuerna på ljudfil. Deltagarna informerades om att i den 

färdiga rapporten ska det inte vara möjligt att identifiera varken förskola eller informant. 

Intervjumaterialet godkändes av informanterna innan det publicerades. Resultatet 

presenterades konfidentiellt och informanterna är anonyma. 
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4.3 Genomförande 

Innan vi besökte våra förskolor skickades ett introduktionsbrev till våra informanter (se bilaga 

3). Syftet med introduktionsbrevet var att ge information om oss själva och vårt 

examensarbete. Informanterna informerades om att vårt examensarbete bygger på respekt för 

de människor som deltar. Deltagarna fick en begriplig beskrivning av undersökningens syfte, 

något som Johansson och Svedner (2006) anser är mycket viktigt. Information gavs om hur vi 

tänkt genomföra våra undersökningar. En förmiddag per förskola avsattes för vårt besök varav 

10 - 45 minuter för musik- och rytmikstunden och ca 40 min för intervjun. Eftersom vi bor i 

olika delar av landet var det omöjligt att genomföra undersökningarna tillsammans. Vi gjorde 

därför två besök var på de olika förskolorna. Besöken genomfördes under två veckor (maj- 

juni) vilket innebar att några verksamheter var inne i en väldigt hektisk tid innan 

terminsavslutning och semestrar.  Innan vi genomförde våra besök gjorde vi en pilotintervju 

med en pedagog där vi konstaterade att vissa frågor skulle omformuleras för att fungera i vår 

intervju. För att få underlag för intervjuer eller testa de frågor som är tilltänkta är 

förundersökningar ett bra sätt att gå tillväga (Patel & Davidsson 2003) 

 

Observationerna genomfördes i förskolornas/skolornas lokaler som anpassats för musik- och 

rytmikstunden, dvs. de hade skapat utrymme för att få plats. En musikstund genomfördes på 

gräsmattan på förskolegården. Barnen informerades om att vi var på besök för att observera 

och notera men inte delta i musikstunden. Observationen genomfördes lite avskilt från 

gruppen. Under musikstundens gång förde vi anteckningar och noterade med olika färg vilken 

typ av sång, musik, rytmik och rörelselek som användes och vilka matematiska begrepp som 

förekom (bilaga 2). Vi kunde då på ett enkelt och överskådligt sätt med färgens hjälp se vilken 

typ av matematik som förekommit i de olika övningarna. Vi utgick ifrån Gelmans och 

Gallistels fem principer (Sterner & Johansson 2008) i de musik- och rytmikstunder som 

förekom på förskolorna. Dessutom noterades andra matematiska begrepp som t.ex. geometri, 

lägesord, sortering/klassificering och mönster. Patel och Davidsson (2003) skriver att det är 

viktigt att använda sig av kategorier som gör det lätt att fylla i schemat under undersöknings 

gång. Eftersom det var enkelt att notera det som förkom under musik- och rytmikstunden 

kunde vi också anteckna de reflektioner som vi gjorde under tiden vi observerade. 

 

När vi genomförde intervjuerna utgick vi från vårt frågeformulär (se bilaga 1). Informanterna 

intervjuades enskilt och intervjuerna hölls i rum avsedda för samtal. Samtalen spelades in på 

ljudfil med hjälp av diktafon. Vi kunde då helt och hållet fokusera på intervjun med vår 

informant och behövde inte anteckna under tiden, vilket Patel och Davidsson (2003) ser som 

en fördel. Intervjun utgick från de frågeställningar som vi på förhand hade ställt oss men 

informantens svar gjorde att olika följdfrågor blev aktuella. Vi var medvetna om att det var 

viktigt att de följdfrågor vi ställde var så öppna som möjligt för att få uttömmande svar. Vi 

kände att det var en öppen och ärlig kommunikation under alla de intervjuer vi genomförde. 

4.4 Databearbetning  

När observationer och intervjuer var avklarade sammanställde vi våra fyra 

observationsscheman. Vi räknade de antal gånger de matematiska begreppen hade 

förekommit och i vilka aktiviteter. Övriga reflektioner vi gjort under undersökningarna skrevs 

ned, vilket underlättade vår analys och resultatskrivning. Patel och Davidsson (2003) skriver 

att det är bra att nedteckna de tankar och reflektioner som dyker upp under tiden som 

databearbetningen genomförs för att de kan vara till nytta när analys- och diskussionsdelen i 

arbetet ska skrivas. Resultatet av observationerna fördes in i ett stapeldiagram för att bli mer 

överskådligt. Detta stapeldiagram över matematiska begrepp valde vi även att använda i vår 
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resultatdel. Detta gjorde vi enbart för att ge en bakgrund till vår analys- och diskussion om 

åsikter våra pedagoger uttryckte under intervjuerna. Tanken var således inte att övergå från en 

kvalitativ till en kvantitativ ansats på undersökningen. 

 

Den första intervjun transkriberades av oss båda tillsammans. En av oss skötte diktafonen och 

den andra skrev på datorn ner det som sades. Vi bestämde hur vi skulle skriva för att vi båda 

skulle skriva lika när det gällde t.ex. pauser eller andra fenomen som kunde uppstå i intervjun 

som är svårt att uttrycka i skrift. När vi sedan läste de tre övriga transkriberingar, vilka vi 

gjorde åtskilda, underlättade det för oss att tyda samtalen. När transkriberingarna var färdiga 

så skickades de via mail till våra informanter för godkännande. Därefter utgick vi från våra 

frågeställningar och skrev ned alla svar vi fått från både intervjuer och observationer på 

respektive fråga för att sammanställa vårt resultat. De transkriberade intervjuerna och 

observationsscheman lästes igenom många gånger för att vi skulle förstå vilka resultat vi fått 

på våra undersökningar. 

 

Databearbetningen var av kvalitativ ansats vilket innebär att vi ville skaffa en djupare kunskap 

om vad som egentligen hände under musik- och rytmikstunderna än man kan få när man 

använder kvantitativa metoder (Patel & Davidsson 2003). I en kvalitativ bearbetning vävs de 

resultat vi nått tillsammans med citat från intervjuer och anteckningar från observationer in i 

de analyser vi gör i en löpande text. Under databearbetningens gång har tankar och 

reflektioner antecknats för att kunna användas senare i arbetet. Patel och Davidsson (2003) 

menar att det är en fördel att föra dagbok under arbetets gång för att på så sätt ta vara på alla 

tankar och reflektioner som dyker upp. Vi har använt oss av all samlad information när vi 

skrivit slutdelen av vårt arbete.  
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5. Resultat och analys 

I resultat- och analysgenomgången utgår vi från de tre frågeställningar som är kopplade till 

arbetets syfte. Först beskrivs de sammanställda resultaten från observationer och intervjuer. 

Därefter analyseras resultaten vi fått utifrån teorierna i vår teoribakgrund. 

5.1 Vilka matematiska begrepp förekommer under musik- och rytmikstunderna? 

5.1.1 Resultat 

När vi sammanställde de observationsscheman vi fört under de fyra observationstillfällena såg 

vi vilka matematiska begrepp som förekom under musik- och rytmikstunderna. Tillsammans 

observerade vi matematiska begrepp vid 205 tillfällen och de fördelade sig så här: 
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                                                                                                                   (figur 1) 

Kategori 1  

Serie 1. Räkneordens ordning (32 ggr.) 

Serie 2 Antalsprincip (21 ggr.) 

Serie 3 En till- ett principen (16 ggr.) 

Serie 4. Subitizing (11 ggr.)  

Serie 5. Principen om den godtyckliga ordningen (7 ggr.) 

Serie 6. Abstraktionsprincip (2 ggr.) 

Serie 7. Ta rätt siffra (1 ggr.) 

 

 

Kategori 2.  

Serie 8. Lägesord (35 ggr.) 

Serie 9. Rumsuppfattning (26 ggr.) 

Serie 10. Jämförelseord (20 ggr.)  

Serie 11. Former/Geometri (15 ggr.) 

Serie 12. Tidsuppfattning (10 ggr.) 

Serie 13. Sortering/Klassificering (9 ggr.) 

Serie 14. Mönster (0 ggr.) 
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De matematiska begrepp som tillhörde kategori 1 var Gelmans och Gallistels fem principer, 

subitizing samt ett moment vi noterade under rubriken ”annat”. Denna kategori handlade om 

egenskaper kring tal/siffror och de förmågor barn behöver för att lära sig räkna och urskilja 

antal. Under kategori 2 noterades begrepp som handlade om matematik men inte om tal och 

siffror, utan om känslan för/ upplevelsen av omgivningen såsom geometri, jämförelseord och 

dylikt (figur 1).  

 

I förskolans nya reviderade Läroplan (Skolverket 2010) har antalet strävansmål med 

matematikinriktning utökats. När man läser dessa mål framkommer det tydligt att matematik 

inte bara handlar om tal och räkning (kat.1) utan också om de begrepp som finns med i kat.2 

som handlar om känslan för/ upplevelsen av omgivningen. 

 

De matematiska begrepp som förekom vid flest tillfällen var i fallande ordning lägesord, 

räkneordens ordning, antalsprincipen, rumsuppfattning och jämförelseord. Alla dessa förekom 

från 35 ner till 20 tillfällen. Matematiska begrepp som förekom sällan eller aldrig var i 

stigande ordning mönster, ta rätt siffra, och abstraktionsprincipen. Dessa förekom vid 0 - 2 

tillfällen. Att mönster inte blev noterat som förekommande överhuvudtaget bör vi förtydliga 

genom att vi inte har noterat mönster enbart när det förkommit vid sånger, ramsor eller 

puls/taktövningar. Vi krävde att det skulle finnas ett varierat och återkommande mönster som 

uppmärksammades för att mönster skulle fyllas i. Att barnen klappade sitt namn i takt eller 

sjöng en melodi som återkom har vi således inte noterat som mönster även om det skulle 

kunna uppfattas som ett sådant. Övriga begrepp fanns i ett mellanskikt och förekom vid 7-20 

tillfällen. 

 

Vi såg många matematiska begrepp då barnen utövade sånger som exempelvis ”Fem små 

apor hoppade i sängen”. Barnen tränade räkneramsan och talordning genom att räkna 

baklänges, de övade lägesord genom att visa med gester när apan hoppade i sängen och 

trillade ner på golvet. Pedagogerna visade hur många apor som fanns kvar med hjälp av 

fingrarna och barnen övade på att kunna se hur många utan att räkna, de övade subitizing. 

 

Pedagogen på en förskola arbetade med olika lägesord i flera övningar. För att inspirera 

barnen använde sig pedagogen i en av övningarna av en musikvideo där ungdomar sjöng och 

dansade. Musikvideon innehöll lägesorden höger, vänster, framåt, bakåt och runt. 

Rumsuppfattningen tränades i flera av övningarna då barnen rörde sig motoriskt i olika 

riktningar i rummet. 

 

Sortering/klassificering och andra matematiska begrepp såg vi i olika övningar där 

pedagogerna hade alternativa material med i musik- och rytmikstunden. En pedagog hade en 

låda med katter som sorterades efter färg och storlek och en annan förskola använde sig av 

olika fiskar och havsdjur i ett spel som de spelade under sångstunden. Fiskarna och 

havsdjuren var i papp och hade olika sånger och geometriska figurer på undersidan. En 

tärning kastades och barnen räknade och hoppade sedan med ett gosedjur på de olika 

figurerna som låg i en cirkel. Barnen övade sig på räkneordens ordning, antalsprincipen, 

geometriska former och färger. Det förekom även jämförelseord som stor - liten, större - 

mindre. Barnen räknade hur många fiskar det fanns bland figurerna och övade på så sätt 

abstraktions principen dvs. att se och räkna en sort bland många andra. Aktiviteten avslutades 

med att barnen sorterade in de olika figurerna i fyra askar efter olika kriterier som storlek och 

form. 

 



 

21 

 

Tidsuppfattning förekom genom att takt- och pulsövningar i olika former användes. Barnen 

spelade vid ett tillfälle rytmikinstrument stående i en ring. Melodin spelades på olika sätt, 

både fort och långsamt. Dessutom spelade barnen med instrumenten på magen, huvudet och 

andra kroppsdelar, vilket gjorde att de också pratade om olika lägesord som högt upp, långt 

ner, bakom och framför. 

 

Ett till- ett principen såg vi i många olika räkneövningar. Exempelvis när de minsta barnen 

räknade hur många barn som fanns med i ringen. Ett barn gick runt och tog ett barn på 

huvudet och visade ett finger på sin hand sedan gick han vidare till nästa barn och ett finger 

till visades upp och kopplades ihop med det barnet osv. Alla barnen i ringen kunde inte räkna 

men de kunde para ihop varje barn med ett finger. Ett annat exempel var när ett barn delade ut 

en fisk/havsdjur till varje barn när de spelade musikspel som vi beskrivit tidigare. 

5.1.2  Analys 

Alla matematiska begrepp förekom i våra observationer utom aktiviteter där mönster skulle 

tränas medvetet. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att matematik finns 

överallt i barns vardag och att barn lär sig matematiska begrepp bäst genom att uppleva dem i 

miljöer som är naturliga och meningsfulla. 

 

I våra undersökningar såg vi att matematik i förskolan är mycket mer än bara siffror och tal. 

Vi såg att det förekom fler matematiska begrepp ur kategori 2 vilka handlar om matematik om 

känslan för/ upplevelsen av omgivningen. När vi frågade våra informanter om vilka 

matematiska begrepp som musik- och rytmikstunden innehöll hade de lättare att uttrycka 

begrepp som fanns i kategori 1 som handlade om siffror och tal. Pedagogerna kunde inte 

uttrycka alla de matematiska begreppen som fanns i kategori 2. Solem Heiberg och Reikerås 

Lie (2004) anser att det är viktigt att pedagoger vet vad som är matematik i förskolan och lär 

sig känna igen barns matematik i de vardagliga situationerna 

 

Resultaten av våra observationer och intervjuer pekar på att de begrepp som finns under 

kategori 1, som handlar om siffror och tal, kopplar alla pedagogerna till matematik i 

förskolan. Däremot har begreppen under kategori 2 uppfattats som språkliga begrepp mer än 

matematik av några pedagoger. I litteraturen kan vi läsa:  

 
Genom att vi uppfattar vad som kan betraktas som matematik i barnens värld och 

delar dessa upplevelser och sätter ord på dessa i matematiska termer så blir också 

förskolebarnet involverat i matematikens värld. Denna värld kan expandera och 

så småningom göra att barnet blir allt mer delaktig och gör de matematiska 

begreppen till sina (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999:128). 

 

De matematiska begrepp som förekom allra flest gånger var lägesord samt räkneordens 

ordning. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) skriver att det är bra att utnyttja barns 

naturliga intresse för rim, ramsor och sånger för att utmana barns matematiska språk. Det är 

lättare att få barn att räkna och se begreppens betydelse när vi gör det i musik där den 

melodiska rytmen gör att det är både roligt och mer inspirerande.  
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5.2 Hur arbetar pedagogerna med matematik med hjälp av musik och rytmik?  

5.2.1 Resultat 

Endast en av pedagogerna uttalade att hon använde musik och rytmik som ett pedagogiskt 

verktyg för att lära och göra matematik. De andra tre pedagogerna på förskolorna menade att 

de inte medvetet använde musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg för att lära barn 

matematik.  

 

En pedagog uttryckte att hon inte använde musik och rytmik för att utveckla barns matematik 

medvetet. När hon började att ”dissekera” sångerna såg hon att de innehöll mycket matematik, 

men att hon inte medvetet valde eller planerade sin musik- och rytmikstund utifrån det. Hon 

uttryckte sig ”dina frågor blir som en väckarklocka för mig” när det gäller att använda musik 

och rytmik som ett pedagogiskt verktyg för att lära barn matematik. Pedagogen sa under 

intervjun att det var talramsan som förekommer i hennes musik- och rytmikstunder. ”Det är ju 

det som blir mest tydligt för mig eftersom jag inte fördjupat mig i musik, rytmik och 

matematik”. Hon uttryckte att hon inte kunde se alla ”principer” men att talföljd och 

räkneramsan fanns med i sångerna. Pedagogen sa också att ”På något vis känns det också 

bekant att rytmen och takten har med matematik att göra, men inget jag har tänkt på eller 

funderat över”.  

 

Observationerna visade däremot att musikstunden innehöll mycket matematik. Precis som 

pedagogen uttryckte så förekom talramsan, ett till ett- och antalsprincipen flest gånger i 

musik- och rytmikstunden. En av sångerna ”Fem fina fåglar satt på en gren” fick barnen med 

hjälp av fingrarna möta ett till ett- principen, räkneordens ordning, antalsprincipen, principen 

om den godtyckliga ordningen och subitizing. I sången ”Här ligger vår lilla fru katt” fick 

barnen med hjälp av konkret material möta: ett till ett- principen, räkneordensordning, 

antalsprincipen, subitizing, jämförelseord och sortering/klassificering. Pedagogen hade ”lilla 

fru katt” och sorterade hennes sex små kattungar efter färg (tre svart/tre vita) i en låda. 

Pedagogen använde i en annan övning sig av fyra cirkelformade guldburkar i olika storlekar 

som passade i varandra, i den minsta burken fanns en liten krokodil. Barnen sjöng då ”Nyss så 

träffade jag en krokodil”. Pedagogen använde sig inte av begreppet ”cirkel” men 

uppmärksammade barnen på formen, storleken och guldfärgen. Pedagogen uttryckte själv 

under intervjun att hon inte utnyttjade alla de matematiska begreppen som förekom i musik- 

och rytmikstunden. Vi kunde även i vår observation se att potentialen/möjligheterna inte alltid 

utnyttjades.   

 

En annan pedagog hade förvisso inte haft matematik som första prioritet när hon planerade 

sina musik- och rytmikstunder utan huvudspåret för henne hade varit språk- och 

begreppsbildning.  Under vår intervju påpekade hon att genom att arbeta med 

begreppsbildning så fick hon också in matematiken. Språk, begreppsbildning och matematik 

hörde ihop. Pedagogen uttryckte att hon själv behövde fokusera mer på matematiken under 

musik- och rytmikstunden. Våra frågor gjorde att hon började tänka i nya banor. Hon menade 

att det var bra att göra en ”kullerbytta” bakåt. När hon gjorde det såg hon att musik- och 

rytmikstunderna i förskoleklassen innehöll väldigt mycket matematik. Pedagogen var väl 

medveten om att matematik och språk hänger ihop och att hon kunde få in matematiken i 

sånger. Hon såg väldigt många fördelar med musiken som pedagogiskt verktyg, ”man får en 

rytmkänsla i kroppen, en puls det blir en fysisk matematik”. Pedagogen berättade att när hon 

undervisar äldre barn talar hon mycket om att musik är ”byggt på” matematik. Hon använder 
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ett äpple för att gå igenom notvärdena mycket praktiskt. En helnot ett helt äpple, en halvnot 

ett halvt äpple osv. Hon ansåg för att musik och rytmik ska kunna användas som ett 

pedagogiskt verktyg krävs att pedagogen gör sig själv medveten om vad sången eller 

övningen innehåller för matematik. Det krävs att pedagogen börjar tänka i nya banor. Under 

observationen av musik- och rytmikstunden synliggjorde pedagogen räkneramsan och 

lägesorden för barnen. Pedagogen synliggjorde räkneramsan, ordningstalen och lägesorden 

genom att alla barnen ställde sig i ett led och varje barn fick i tur och ordning en siffra från 

räkneramsan. Pedagogen använde trumman för att förstärka rytmen i ramsan. Först sa alla 

barnen gemensamt: Den ”första” säger, sedan sa det första barnet ”ett” och tog samtidigt ett 

steg åt sidan, den ”andra” säger ”två”, den ”tredje” säger ”tre” och så vidare. Pedagogen 

benämnde några matematiska begrepp som rumsuppfattning, lägesord, räkna en till en och att 

ramsräkna. 

  

En tredje pedagog var tydlig under musikstunden och upprepade de antal som de hade räknat 

för barnen. Pedagogen visade antal på fingrarna samtidigt som de pratade om vilket antal det 

var. Även lägesorden upprepades och betonades flera gånger. De vuxna visade med hela 

kroppen när något var stort eller litet för att förstärka begreppens betydelse för barnen. 

Pedagogen förklarade att när man som hon arbetar med de allra minsta barnen är det viktigt 

att förstärka de matematiska begreppen genom att använda sin kropp och alla sina sinnen.  

Barn behöver ”se, göra och höra” matematik.  Under intervjun kunde pedagogen förmedla 

flera av de matematiska begrepp som fanns med i musik- och rytmikstunden. Hon nämnde 

lägesord, jämförelseord, talramsan som hon menade förekom i ramsan Fem små apor och 

Lilla snigel.  Parbildning/en till en principen kunde pedagogen se när de räknade barnen och 

använde fingrarna för att synliggöra antalet. Det förekom även i Fem små apor när de räknade 

ner aporna som försvann och fingrarna blev färre. Hon berättade även att barn lär sig att se en 

talbild, att kunna se hur många fingrar där är i ett ”ögonblick” och använde sig då av termen 

”subitizing”. Även här refererade pedagogen till när de ramsade Fem små apor och använde 

sig av fingrarna. Pedagogen berättade också att takt och puls kan tränas genom ramsor. 

Barnen kan få klappa/räkna takterna och på så sätt bildar de mönster ansåg pedagogen. Dessa 

övningar gynnar den matematiska förståelsen. Pedagogen berättade om många matematiska 

begrepp som fanns med i musik- och rytmikstunden utan att hon egentligen hade planerat in 

dem. Hon uttryckte det som ”när man börjar tänka på matematiken, så är där mycket 

matematik i många sånger”. Även om pedagogen kunde förmedla och uttrycka många av de 

matematiska begrepp som förekom i musik- och rytmikstunden så fanns det några som hon 

inte nämnde. 

 

Den fjärde pedagogen hade med många matematiska begrepp i sin musik- och rytmikstund. 

Hon kunde förmedla vilka som förekom mest och som lämpade sig att ha med i musik- och 

rytmikstunder. Hon talade om talramsan, jämförelseord exempelvis mängd som stor – liten, 

mycket – lite - lagom, lägesord och former. Hon pratade om vikten att träna barnen att sortera/ 

kategorisera, parbildning/att dela upp sig två och två även på musikstunderna. Att jämföra 

saker som är lika eller olika i sångerna är bra att göra enligt pedagogen. Pedagogen betonade 

också att det är viktigt att kommunicera den matematik de använder i musik- och 

rytmikstunden för att barnen ska få en bättre förståelse och sätta den i ett sammanhang. 

Barnen måste ges talutrymme så att det inte bara är de vuxna som pratar och leder. Det är då 

vi synliggör matematiken för barnen. Pedagogen ansåg också att det var bra att använda sig av 

rytmen i musik t.ex. att klappa takten i sånger. Det kunde enligt pedagogen jämföras med att 

bilda mönster vilket också var matematik. Pedagogen avslutade med att påpeka något om 

lägesord och jämförelseord ”Dom kan ju vara smygande, de kan man behöva förtydliga ju, för 
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någonstans så finns de överallt utan att man tänker på det. Vill man då så hittar man dem i alla 

sånger”. 

 

Sammanfattningsvis så var det stor skillnad på hur pedagogerna kunde lyfta fram det 

matematiska innehållet i musik- och rytmikstunderna till barnen, men även på hur de kunde 

förmedla det till oss i intervjuerna.  

5.2.2 Analys 

I våra undersökningar såg vi att pedagogernas musikintresse, matematikintresse och 

förskolans val av specifik inriktning på sitt arbete spelade en betydande roll för hur de 

använde sig av musik och rytmik för att lyfta fram matematiska begrepp.  

 

Två av pedagogerna var mycket musikintresserade och använde sig av musiken för att 

stimulera barnens inlärning på många olika sätt. De förklarade i intervjuerna att de inte 

planerat in matematik i musik- och rytmikstunden, vilket gjorde de svårt för dem att uttrycka 

den matematik som fanns. Däremot var de medvetna om att det fanns matematik i musik och 

rytmik. En av pedagogerna var mycket insatt i vad matematik är för barn i förskolan men hon 

hade däremot inte så stort musikintresse. Hon utnyttjade därför inte musiken och rytmikens 

alla möjligheter att träna barnens matematiska förmågor. Däremot kunde hon återberätta om 

de olika matematiska begrepp som förkommit i hennes musik- och rytmikstund. En av 

pedagogerna hade musik som profil på sin förskola vilket gjorde att hon hade reflekterat kring 

hur hon skulle använda sig av musik och rytmikstunden för att utveckla barnens matematiska 

begrepp. 

 

Alla pedagogerna använde sig av sånger för att träna matematiska begrepp så som talramsan, 

lägesord och jämförelseord. När de sjöng använde de ibland konkreta material som 

exempelvis djur, kort eller sina fingrar för att förstärka det de sjöng om. Sånger och ramsor är 

fyllda av matematik som vänta på att bli synliggjorda menar Emanuelsson och Doverborg 

(2009). En pedagog uttryckte vikten av att konkretisera matematiken när man som lärare 

arbetar med de yngsta barnen. De yngsta barnen behöver upprepningar för att förstå och ta in 

matematiken och det får vi i musik- och rytmikstunden enligt pedagogen.  Sterner och 

Johansson (2008) anser att barn behöver leka med språket och olika begrepp. Genom att 

använda sig av musik får barnen lära sig räkneord och räkneramsan på ett roligt och lekfullt 

sätt. Doverborg och Pramling Samuelsson menar att ”räkneramsan har en melodisk betydelse 

som roar och som de älskar att härma” (1999:52). Sterner och Johansson (2008) menar att i 

samspel med andra utvecklar barnen förståelse för att använda räkneorden, uppräkning och 

taluppfattning. 

 

Pedagogerna menade att det är viktigt att barnen får använda sin kropp och alla sina sinnen 

för att de lättare ska ta till sig den matematik som finns i musik och rytmik. När hela kroppen 

får vara med minns vi och lär vi oss lättare och på så sätt ges barnen många möjligheter till ett 

fördjupat lärande i både musik och matematik Gottberg (2009). Detta stämde bra överens med 

det vi såg i observationerna. Det förkom rörelselekar, sånglekar och material som gjorde att 

barnen både hörde, såg och uttryckte matematik på samma gång. Detta styrks av Selander och 

Kress (2010) som menar att om matematiken förekommer i ett socialt sammanhang som 

barnet förstår är det genom den egna kroppen barnet uttrycker sin förståelse genom sitt sätt att 

handla, gestikulera och tala.  

 

Rumsuppfattning och tidsuppfattning tränades när barnen rörde sig i rummet på olika sätt. En 

pedagog använde sig av en musikvideo där olika lägesbegrepp skulle tränas så som höger - 

vänster, fram – bak och upp - ner osv. De gjorde det i takt till musik vilket stimulerar 
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tidsuppfattningen. En pedagog berättade att hon använde sig av noter för att konkretiserar hela 

av och delar av något. Genom att använda sig av äpplen på musiken visade pedagogen hur en 

helnot var som ett helt äpple och en halvnot som ett halvt osv. Ulin (2003) skriver att musik 

har med tid att göra och är uppbyggt på hel, halv, fjärdedels och åttondelsnoter. Bülow (1974) 

anser att om rytmik används för att befästa begrepp inom tids - och rumsuppfattning, görs det 

inte bara lättare för barnen att förstå utan det blir också roligt. Bülow skriver att det är viktigt 

att barn lär sig uppleva hur tid- rum- kraft hör ihop när barn rör sig. Att uttrycka sig genom 

rytmik gör att barnen lättare skapar en balans mellan det ”yttre” och ”inre” (1974).  

 

Forsbäck (2008) menar att sortering/klassificering gynnar förmågan att kunna se likheter och 

olikheter vilket är grundläggande för den matematiska förståelsen. I vår studie kunde vi se att 

pedagogerna utnyttjade olika material i sina aktiviteter för att få in dessa begrepp. Det 

förekom figurer i askar, djur i koffertar och spelkort som sorterades. Forsbäck (2008) menar 

att sortering kan förekomma i olika aktiviteter i samlingen.  

 

Fingerramsor och instrument användes för att förstärka puls och takt i melodier. Pedagogerna 

menade att takt och puls är viktigt. Ramsan ”Fem små apor” användes för att räkna ner från 

fem till noll, vilket tränade räkneordens ordning och abstraktionsprincipen. Ulin (2003) menar 

att puls, takt och rytm är musikens byggstenar och att musik och matematik hör ihop. 

Musikens metrik bildar matematiska mönster som t.ex. puls, tempo, takt, rytm, perioder, 

fraseringar och polyrytmik. 

 

En pedagog använde sig av kommunikation för att synliggöra matematik under musik- och 

rytmikstunden. Pedagogen gick in och ställde frågor och gav barnen tillfälle att berätta. 

Genom att barnen gavs talutrymme kunde de påverka vad som skulle ske under aktivitetens 

gång. Pedagogen använde sig av barnens tidigare matematikerfarenheter, ställde öppna frågor 

och utmanade på så sätt barnens matematiska tänkande. Vi kunde se att pedagogen värderade 

processen högre än resultatet. Detta stöds av tankarna kring det multimodala lärandet där det 

mer är barnens förmågor vi ska sträva efter att utveckla än att ge dem faktakunskaper 

(Selander & Kress 2010). Gottberg (2009) och Wiklund (2009) anser båda att kulturaktiviteter 

och estetisk verksamhet är viktiga delar i lärandet. De menar att estetiska läroprocesser 

gynnar kunskapsutvecklingen och att barnen kommer att kunna använda sina kunskaper inom 

många olika områden. De anser att ett estetiskt förhållningssätt innebär att barnen är 

engagerade och inte som tidigare passiva mottagare av kunskap. Estetiska läroprocesser 

innebär att barnen får möjlighet att lära i en helhet där alla språk ingår: talspråk, skriftspråk 

och de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, media mm) då blir det lättare för 

barnen att se en helhet. Marner och Örtegren (2003) menar att trots detta separeras 

medieringarna i skolan och samlas i olika skolämnen. De anser att ämnesgränser gör att man 

inte får uppleva en helhet. De menar att de därför bör förekomma ämnesövergripande projekt 

så att de olika representationsformerna kan samspela med varandra. Även Ebbelind och 

Löfgren (2010) betonar att de gamla undervisningsformerna där den vuxne var sändare och 

barnet mottagare är förlegad. Genom att inta ett estetiskt förhållningssätt ger vi barnen 

möjlighet att vara engagerade och delaktiga i lärandet och inte som tidigare passiva 

mottagare. 

5.3 Varför använder pedagogerna musik och rytmik i sin matematikundervisning? 

5.3.1 Resultat 

En pedagog menade att hon inte planerade musikstunden utifrån att den skulle innehålla 

matematiska begrepp utan hon konstaterade att de finns där av sig själv. Hon hade under 
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senaste året förändrat sin syn på matematik. Hon hade genom utbildning inriktad på 

matematik i förskolan lärt sig att ”se” matematiken naturligt i allt de gjorde. Det krävs att man 

tar på sig ”matematikglasögonen”, sa pedagogen. Hon ansåg att det är bra att barn får använda 

hela sin kropp när de ska förstå matematik. Hon menade att barn lär genom olika lärarstilar 

därför måste vi låta barnen ”prata, höra och göra matematik” med hela kroppen. De måste 

uppleva matematik med alla sinnen. Pedagogen uttryckte att musik och rytmik är ett verktyg 

för inlärning av matematik på ett naturligt och roligt sätt för barnen. Språket utvecklas och 

barnen får ord för både matematiska och andra begrepp. 

 

På en förskola användes musik och rytmik som ett pedagogiskt verktyg för att lära och göra 

matematik. Pedagogen planerade för att få in matematik i musik- och rytmikstunden på 

samma sätt som hon också planerade för att få in naturkunskap, språk och motorik. Hon 

betonade att det inte behöver vara speciella ”mattesånger” utan det går utmärkt att använda 

sig av de sånger som används för tillfället i de teman de arbetar med. Pedagogen menade att 

matematik finns överallt i sångerna, det gäller bara att lyfta fram den. Hon ansåg att det är bra 

att använda sig av musik och rytmik, rytmen i sången/ musiken gör att det är lättare att lära 

sig. Pedagogen uttrycker det som att man leker in kunskapen. Pedagogen betonade att det är 

viktigt att använda sig av olika sätt för att få in matematik i vardagen. Hon beskrev att vi 

måste arbeta på många olika sätt med barnen för att få in lärandet i kroppen "Ja, med hela, för 

man ska ha smakat in det nästan, lyssnat in och känt in det". Barnen bör använda hela kroppen 

för att lärandet ska bli tredimensionellt. Lärandet ska upplevas både inifrån och utifrån. Barn 

med koncentrationssvårigheter eller hörselskador har svårt om vi bara sitter och pratar, det 

hade pedagogen egna erfarenheter av. Att använda sig av musik öppnar upp för lärandet 

mycket bättre. Pedagogen ansåg också att det är bra att använda sig av musiken för att locka 

blyga barn att våga vara med och göra saker. Barnen står inte i centrum för allas blickar på 

samma sätt som de gör i andra aktiviteter. Resultatet av vår observation bekräftade att hennes 

musik- och rytmikstund var väl genomtänkt och innehöll mycket varierande matematik. 

Pedagogen hade arbetat på en förskola som var ”Reggio Emilia” inspirerad och där lärde hon 

sig att tänka i dessa banor. Pedagogen hade ingen högskoleutbildning, hon var barnskötare 

och hade fått mycket av sin kunskap om musik, rytmik och matematikinlärning genom egna 

erfarenheter. Erfarenheterna hade pedagogen fått genom att testa vad som fungerade 

kombinerat med läsning på egen hand. Hon berättade att hon gärna skulle vilja lära sig ännu 

mer. 

5.3.2 Analys 

I våra observationer kunde vi se att pedagogerna använde sig av musik och rytmik som ett 

pedagogiskt verktyg. Musik- och rytmikstunderna vi undersökte innehöll många olika 

matematiska begrepp och till viss del så betonades matematiken. Däremot uttryckte tre av fyra 

pedagoger i intervjuerna, att de inte använder sig av musik och rytmik som ett pedagogiskt 

verktyg för matematikinlärning. Det som skiljde pedagogerna åt var om det var en 

medveten/planerad handling eller inte. Forssell (2005) beskriver Deweys teori som handlar 

om planering – reflektion - bedömning av resultat för att sedan komma till en ny insikt. Om 

pedagogerna arbetar enligt denna process kan de få nya tankar och idéer kring hur man kan 

utveckla sitt arbete.   

 

I undersökningen såg vi att de pedagoger som använde matematiken medvetet hade sina 

”matematikglasögon” på. De hade kunskap om vad matematik för förskolebarn innebär. 

Emanuelsson och Doverborg (2006) anser att det främst är i vardagen och inte i de planerade 

aktiviteterna som barn lär matematik men Solem Heidberg och Reikerås Lie (2004) 

poängterar att pedagogen måste vara medveten om matematiken för att kunna synliggöra den 

för barnen. I vår undersökning menade en pedagog att det är viktigt att leka in 
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matematikkunskap. I musik och rytmik finns matematiken naturligt och det är ett roligt sätt att 

uppleva matematik. Hon ansåg att det finns mycket matematik i musiken men det gäller att 

kunna lyfta fram den så att den blir synlig för barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) menar att för att barnen ska erövra matematiken måste pedagogen hjälpa och stötta 

barnen. Det räcker inte med att matematiken finns utan pedagogen måste vägleda barnen. 

Genom att kommunicera, tematisera och problematisera erövrar barnen matematikens värld. 

För att kunna guida barnen i matematikens värld måste pedagogen ”upptäcka” matematiken. 

Därefter är det möjligt att stimulera och väcka barnens intresse för matematiska begrepp 

(1999). 

 

En pedagog uttryckte att musik och rytmik öppnar upp för ett bättre lärande. Eftersom barnen 

lär med hela kroppen och alla sina sinnen så befästs kunskapen bättre. Gottberg (2009) skriver 

att de estetiska läroprocesserna innebär att barnen får lära i en helhet. Barnen är engagerade 

och får lära med alla sina sinnen. En pedagog ansåg att när hela kroppen får vara med minns 

vi och lär vi oss lättare, och på så sätt ges barnen många möjligheter till ett fördjupat lärande i 

både musik och matematik. Hon menade att de på detta sätt gör abstrakta begrepp i musik och 

matematik mer användbara för barnen i vardagen. Ulin (2003) anser att barn som musicerar 

tränar hjärnan att utveckla kreativitet i största allmänhet, vilket också är bra för 

matematikinlärningen. Med denna vetskap frågar sig Ulin (2003) varför dagens skola inte 

satsar mer på att integrera matematik och musikundervisningen. En pedagog uttryckte att 

musik och rytmik är ett verktyg för inlärning av matematik på ett naturligt och roligt sätt för 

barnen. Språket utvecklas och barnen får ord för både matematiska och andra begrepp. 

Vygotskij menar att det krävs ett verktyg mellan den person som ska lära något och det som 

ska läras/upptäckas för att uppnå förståelse (Smidt 2010). Här kunde vi se att musik och 

rytmik användes som ett verktyg för att mediering skulle uppstå.  Pedagogen ansåg att det var 

viktigt att barn får sätta ord på matematiska begrepp. Detta stöds av Vygotskij som menar att 

det är viktigt för barn att kunna tolka och sätta ord på begrepp för att få en förståelse för 

begrepp och sitt eget lärande (2010). Ulin (2003) menar att om vi låter barn i förskoleåldern 

uppleva rytmer genom musik, rörelselekar och ramsor, förbereder vi dem väl inför deras 

skolstart och deras matematikstudier. En pedagog ansåg att det är bra att barn får använda 

hela sin kropp när de ska förstå matematik. Hon menade att barn lär genom olika lärarstilar 

därför måste vi låta barnen ”prata, höra och göra matematik” med hela kroppen. Bülow 

(1974) skriver att det är barnens biologiska rytm i kroppen som gör att de upplever det som 

roligt att lösa matematiska problem genom rörelselek. Rytm och puls finns naturligt i kroppen 

vilket bidrar till att det blir lättare att lära till sång, musik och rytmik (1974). En pedagog 

uttryckte att vi måste arbeta på många olika sätt med barnen för att få in lärandet i kroppen 

"Ja, med hela, för man ska ha smakat in det nästan, lyssnat in och känt in det". Barn har ett 

ljud och rörelsespråk de svänger naturligt till musik, sjunger och improviserar när de leker. 

När musiken börjar spela börjar de minsta barnen spontant att röra sig, gunga, vagga, hoppa 

eller nicka i takt med musiken (Gottberg 2009). Jon-Roar Björkvold i Gottberg (2009) som 

forskat om barns musikalitet talar om ”barnets musikaliska modersmål” (2009:22). En 

pedagog ansåg att barnen måste få uppleva matematik med alla sinnen. Hon har erfarenhet av 

barn med koncentrationssvårigheter och hörselskador och menar att om man använder sig av 

musik och rytmik öppnar de upp för lärandet på ett bättre sätt för alla barn.  

 

Gottberg (2009) anser att vi med hjälp av en puls-cd kan göra barnen rytmiskt förberedda och 

locka barnen att röra sig på olika vis. Musik med varierande puls lockar barnen att t.ex. smyga 

springa, hoppa, simma eller flyga. Gölstam i Gottberg (2009) kallar arbetssättet för en kreativ 

läroprocess och menar att det är så lärandet sker. Barn behöver få uppleva matematik med 

hela kroppen, t.ex. att klappa och gå pulsen. Löfgren och Ebbelind (2010) menar att barn 
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behöver använda alla sina sinnen för att ta till sig kunskap på ett optimalt sätt. En pedagog 

uttryckte att musik och rytmik gör lärandet tredimensionellt. Hon uttryckte att matematiken 

inte bara upplevs utifrån utan också inuti. Detta bekräftas av Bülow (1974) som menar att 

både kropp, själ och ande måste aktiveras för att lärandet ska bli bra och att detta kräver en 

helhetspedagogik. För att få en bättre förståelse för vår omvärld och utvecklas optimalt så 

måste olika sinnen samverka så att matematiken i musiken både befästs från det ”yttre” 

(musik) och ”inre” (upplevelsen av musiken). 

 

En pedagog uttryckte att när man lär tillsammans i musik- och rytmikstunden, lockas även 

blyga barn att träda fram och att våga stå i centrum. Detta stöds av Vygotskijs teorier om att 

lärandet är socialt, sker i samspel med andra och att det sker genom att barn övar i situationer 

där det är accepterat att göra fel (Smidt 2010). Smidt uppmärksammar oss på flera av 

Vygotskijs pedagogiska principer bland annat att lärandet äger rum genom erfarenheter eller 

aktiviteter. Forsell (2005) skriver att Dewey menar att människan har grundläggande 

drivkrafter och behov att samspela och kommunicera med andra människor. Han menar att de 

musikaliska och fysiska representationssystemen som t.ex. dans och rörelse är lika bra som 

det text- och sifferbaserade representationssystemet. 

 

Vygotskij (Smidt 2010) menar att språket är det främsta men inte det enda kulturella 

redskapet, det finns många sätt att lära och många olika inlärningsstilar som alla måste 

beaktas. Detta bekräftades av våra pedagoger under intervjuerna. De ansåg att barn behöver 

upptäcka matematik på många olika sätt och att förskolan bör använda sig av många olika 

lärstilar. Att använda sig av musik anser en pedagog lämpar sig ypperligt när barn med 

koncentrationssvårigheter eller hörselskador finns med i barngruppen. Att ”bara prata och 

prata” blir svårt för dessa barn och då är sång och musik där rörelse ingår ett lättare sätt att 

upptäcka matematik. Alla pedagoger vi träffat betonade språkets betydelse för 

matematikinlärning. De uttryckte att genom sång och musik utvecklas språket och barnen lär 

sig sätta ord på matematiska begrepp. Wiklund (2009) menar att forskning visar att det är 

betydelsefullt att barnen får utveckla kompetenser inom olika modaliteter som t.ex. genom att 

höra, göra, läsa, skriva, känna, måla och forma. Forskning visar att ju fler modaliteter 

undervisningen innehåller desto bättre utvecklar eleverna sin språkliga förmåga. Selander och 

Kress (2010) skriver om lärandet som multimodalt. De menar att vi ska fokusera på vad som 

händer i lärandesituationerna, vilka förmågor barnen utvecklar mer än vilka fakta kunskaper 

de skaffar sig. Fakta är föränderlig, men förmågan att införskaffa sig kunskap eller lösa 

problem bär barnen med sig hela livet. 

 

Gottberg (2009) Wiklund (2009) anser att ett estetiskt förhållningssätt innebär att barnen är 

engagerade och inte som tidigare passiva mottagare av kunskap. Estetiska läroprocesser 

innebär att barnen får möjlighet att lära i en helhet där alla språk ingår: talspråk, skriftspråk 

och de estetiska språken (musik, bild, dans, teater, form, media mm) blir det lättare för barnen 

att se en helhet. En pedagog uttryckte att det är bra om barnen får uppleva matematik på 

många olika sätt. De skulle få smaka, lyssna in och känna in matematiken genom musik. 

Pedagogen berättade att hon fått dessa kunskaper genom att testa vad som fungerade bra i 

musik- och rytmikstunder vilket är precis samma som barnen också behöver göra. Att testa, 

misslyckas och lyckas gör att problemlösningsförmågan utvecklas. Både Vygotskij (Smidt 

2010) och Dewey (Forsell 2005) anser att lärandet är socialt och sker genom upplevelser och 

erfarenheter. De svar våra pedagoger gett oss i intervjuerna tolkar vi som att de anser att 

musik och rytmik ger en erfarenhetsbaserad matematikinlärning. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt har vi fört en diskussion kring våra metoder och vårt genomförande. Därefter 

diskuterar vi vårt resultat och drar egna slutsatser. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

De metoder vi använt oss av har varit strukturerade muntliga intervjuer med en kvalitativ 

ansats samt strukturerade observationer. Vår tanke var att på detta sätt få höra vad 

pedagogerna ansåg om möjligheten att använda sig av musik och rytmik som ett pedagogiskt 

verktyg för att ge barn upplevelser av matematiska begrepp samtidigt som vi kunde bilda oss 

en egen uppfattning om hur det ser ut i verkligheten. Johansson och Svedner (2006) skriver att 

djupintervjuer bör kompletteras med observationer och med facit i hand så tycker vi att det 

var bra att vi valde att följa rådet. Genom de metoder vi valt har vi fått fram fakta som har 

gjort att vi fått svar på våra frågeställningar.  Under forskningsprocessens gång upptäckte vi 

att vårt observationsschema var utformat så att det gav mer information än vi var i behov av 

för att få svar på våra frågeställningar. Vi hade således information/resultat som vi inte 

behövde för det vi avsåg att undersöka. Vi valde att inte ta med dessa resultat i vårt arbete 

men anser att de kan användas för fortsatt forskning. ”Att veta vad vi undersöker handlar om 

överrensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka och vad vi faktiskt undersöker” 

(Patel & Davidsson 2003:99) 

 

Eftersom vi följde de etiska principerna och informerade våra pedagoger om syftet med 

undersökningen så påverkade det upplägget av musik- och rytmikstunderna och de svar vi fått 

i intervjuerna. Det går nog aldrig att undvika helt. Någon pedagog berättade i intervjun att hon 

inte hade tänkt så mycket på vilken matematik som fanns i musik- och rytmikstunderna men 

hade en väldigt bra musikstund med mycket matematik i när vi observerade. Givetvis hade 

pedagogen tänkt till inför vårt besök men var ärlig och berättade hur hon vanligtvis tänkte 

under vår intervju. Precis som Patel och Davidsson (2003) skriver fick vi ibland 

motsägelsefulla bilder av vad som berättades i intervjun och vad vi såg i våra observationer 

Hade vi valt att bara observera eller intervjua så hade vi inte fått en helhetsbild av hur det låg 

till vilket Patel och Davidsson påpekar är viktigt. 

 

Vid ett besök blev det improvisation eftersom de glömt bort att vi skulle komma. När vi 

anlände till förskolan hade hela barngruppen precis gått ut på förskolegården för att leka. 

Pedagogen frågade om vi ville observera inomhus eller om det gick bra att ha musikstunden 

ute. Eftersom vi inte hade varit med på någon ”utomhusmusikstund” och det vore synd att ta 

in alla barnen igen så stannade vi ute. I intervjun med pedagogen så berättade hon att musik- 

och rytmikstunden ute inte blev riktigt som när de är inne. Inomhus hade barnen fått röra sig 

lite mer till sångerna och ramsorna. Vi tror inte detta påverkade resultatet i stort eftersom 

rörelselekar fanns med i vår sammanställning, en eller ett par tillfällen till hade inte gjort stor 

skillnad.  

 

Även om vi endast besökt fyra förskolor och det inte går att generalisera helt utifrån våra 

resultat, känns det som att resultaten stämmer bra in på verkligheten. Efter 30 års 

yrkeserfarenhet inom barnomsorg och förskola så känner vi igen oss. Genom urvalet av 

förskolor som arbetade på skilda sätt så tror vi att vi lyckats få med många olika perspektiv på 

hur musik och rytmik kan användas för matematikupplevelser. Skulle vi genomföra en större 

kompletterande undersökning med enkäter så tror vi att resultatet hade blivit liknande. 



 

30 

 

Eftersom ingen kvalitativ undersökning kan vara den andra lik fullt ut är det svårt att göra 

liknande undersökningar för att jämföra resultat (Patel & Davidsson 2003). Genom att 

beskriva de grupper vi besökt, både barn och pedagoger, så anser vi att vi bidragit till att 

läsaren har möjlighet att utföra en liknande studie. Genom vårt strategiska urval av 

underökningsgrupper och valet av metoder anser vi att generaliserbarheten har ökat vilket 

också påverkar arbetets reliabilitet positivt (Johansson & Svedner 2006). 

6.2 Resultatdiskussion 

Vi har i detta examensarbete undersökt om och hur musik och rytmik kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg för matematikinlärningen. Anledningen till det valda syftet var att få 

kunskap om vilka matematiska begrepp som förkommer, hur pedagogerna arbetar och varför 

pedagogerna använder sig av musik och rytmik i sin matematikundervisning.     

6.2.1 Vad?  

Vi kunde konstatera att det förekom alla sorters matematiska begrepp i de observationer vi 

genomförde. Emanuelsson och Doverborg (2006) skriver att om vi har på oss 

”matematikglasögonen” så upptäcker vi matematiken i vardagen. Även om vi före 

undersökningen trodde att det skulle förekomma mycket matematik i musik- och 

rytmikstunderna så blev vi ändå förvånade över att allt vi på förhand kunde tänka, plus lite till 

fanns med. I vår sammanställning kunde vi se att det fanns flest tillfällen då begrepp från 

kategori 2 förekom vilket förvånade oss. Räkneordens ordning förekom visserligen näst flest 

gånger men fick se sig slaget av lägesord som förekom flest antal gånger. Lägesord och 

jämförelseord var de matematiska begrepp från kategori 2 som pedagogerna benämnde och 

var mest medvetna om att de förkom. Det kan bero på att många av pedagogerna var väldigt 

språkmedvetna och använde sig av musik och rytmik för att träna språkliga begrepp. När vi 

under intervjun frågade pedagogerna om vilka matematiska begrepp som musik- och 

rytmikstunden innehöll hade de lättare att uttrycka begrepp som fanns i kategori 1 som 

handlade om tal. Vi menar att om pedagogerna använder sig av Gelman och Gallistels fem 

principer kan de lättare uttrycka alla matematiska begrepp i kategori 1 och förstå hur barnen 

lär sig att räkna. Pedagogerna kunde inte heller uttrycka alla de matematiska begreppen som 

fanns i kategori 2. Pedagogerna tänkte i första hand på matematiska begrepp som handlade 

om tal och siffror, vilket inte är så konstigt eftersom det är den sortens matematik som vi är 

uppväxta med. Det krävs att vi börjar tänka om och inse att matematik är så mycket mer.  

6.2.2 Hur? 

I vår undersökning kunde vi se att flera av pedagoger inte var medvetna om den matematik 

som fanns i musik- och rytmikstunden. Vi upplevde att de hade svårt att förmedla de 

matematiska begrepp som förekom. Även om pedagogerna gav barnen många upplevelser av 

matematik så synliggjordes den inte alltid för barnen. Resultatet förvånar oss inte eftersom vi 

själva har varit i samma situation innan vi började fördjupa oss i ämnet matematik. Vi anser 

att det är bra att använda observationsscheman för att synliggöra den matematik som 

förkommer/inte förkommer så ofta, i förskolans musik- och rytmikstunder eller i andra 

aktiviteter. Genom att använda ett observationsschema skulle pedagogerna själva kunna 

upptäcka matematiken i sin musik och rytmikstund. De skulle även kunna förmedla de 

matematiska begreppen på ett enkelt sätt. För att pedagogerna ska bli medvetna krävs att man 

reflekterar och synliggör den matematik som förekommer. Om pedagogen gör sig själv 

medveten kan hon/han på ett bättre sätt förmedla den matematik som förekommer för barn, 

föräldrar och andra kollegor. 
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Pedagogen som medvetet använde sig av musik och rytmik för att lära barnen matematik 

kunde också förmedla matematiken till oss på ett bra sätt. Vi menar att pedagogens 

matematikkunskap och medvetenhet är en förutsättning för att kunna förmedla de 

matematiska begreppen. Pedagogen arbetade på en förskola med musikprofil men var inte 

högskoleutbildad. Vi menar att både erfarenhet och utbildning spelar en viktig roll för vilka 

kunskaper du bär med dig. Det innebär att pedagoger kan skaffa sig kunskap på många olika 

sätt. Men för att få nya tankar och idéer och för att utveckla sitt arbete måste pedagogerna 

reflektera kring matematiken i musik- och rytmikstunderna. Vi upplevde att när pedagogerna 

samtalade med oss kring den matematik som förkom i musik- och rytmikstunderna så blev de 

genast intresserade och kunde förmedla en hel del matematiska begrepp. Två av pedagogerna 

hade matematiska kunskaper, men hade inte tänkt djupare på vilken matematik som förekom 

just i musik och rytmik. Vi menar att det behövs mer pedagogiska diskussioner på förskolorna 

där estetiska lärmiljöers betydelse diskuteras. Vi anser att pedagogerna har 

matematikkunskaper som de behöver lyfta fram genom att sätta ord på dem. Selander och 

Kress (2010) skriver om det perspektiv på lärandet som kallas multimodalt och innebär att vi 

försöker se de processer som förekommer när människor lär och vilka förmågor som 

utvecklas istället för att bara stirra oss blinda på vilken faktakunskap vi lyckas införskaffa oss. 

Detta gäller givetvis även för pedagogerna på förskolorna.  

6.2.3 Varför? 

I observationerna såg vi att pedagogerna använde musik och rytmik som ett pedagogiskt 

verktyg för att lära barnen matematik. Däremot sa pedagogerna under intervjun att de inte 

tänkt på att få in matematiken i musik- och rytmikstunderna. Det kan bero på att några 

pedagoger hade tänkt till och gjort väl planerade musik- och rytmikstunder för att vi skulle 

komma. Pedagogerna hade regelbundet varje vecka musikstunder på förskolorna och vi 

förstod under våra intervjuer att musikstunderna innehöll mer matematik än vad pedagogerna 

kunde förmedla till oss. Problemet var att pedagogerna inte alltid var medvetna om vad som 

förkom i musik- och rytmikstunden. Pedagogerna uttryckte att matematiken bara fanns i sång 

och musik utan att de egentligen planerat in den.  

 

Om alla pedagoger blir medvetna om hur de kan använda sig av musik och rytmik för att lära 

barn matematik och varför det är en fördel, så hade de kunnat utveckla musik- och 

rytmikstunderna ännu mer. Ulin (2003) skriver om hur matematik och musik hör ihop och om 

varför det därför blir lättare att lära genom musik men det var inte många av pedagoger som 

hade den kunskapen. Vi är inte förvånade över resultatet. Innan vi började skriva vårt 

examensarbete så hade inte heller vi dessa kunskaper.  

 

Gottberg (2009) skriver att det är viktigt att använda sig av musik, rytmik och andra estetiska 

lärprocesser när vi ska ge barnen upplevelser av matematik. När barnen använder hela sin 

kropp och alla sina sinnen för att lära blir det lättare att förstå de matematiska begreppen. Det 

blir en samverkan mellan det ”yttre” och det ”inre vilket Bülow (1974) menar är viktigt för 

bättre förståelse. Även Dewey (Forssell 2005) anser att det är i ett pedagogiskt problem om 

inte barn får uppleva matematiken exempelvis musikaliskt och fysiskt utan enbart genom 

siffror och fakta. ”Estetiska läroprocesser är ett sätt att arbeta på i skolan som gynnar en 

kunskapsutveckling där eleven får knyta samman känslor, upplevelser, kunskaper, 

erfarenheter och analys till en helhet ” (Wiklund 2009:20). 

 

För att lyckas skapa de bästa förutsättningarna för att använda musik och rytmik för 

matematikinlärning krävs det pedagoger som är intresserade av musik/rytmik och matematik. 

Om det inte finns pedagoger i arbetslaget som är intresserade av både och, så är det en fördel 
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att ha pedagoger med olika specialintresse där både musik/rytmik och matematik finns 

representerat och låta dem arbeta tillsammans.  

 

Denna undersökning har skapat intresse för hur förskolan kan arbeta för att samtliga barn ska 

få möjlighet att utveckla grundläggande matematiska kunskaper. Vi anser att pedagogen har 

en nyckelroll i barns möte med matematiken i förskolan. Vi menar att det är hos pedagogen 

förändringen måste starta för att vi tillsamman ska kunna utveckla barns matematiska 

kunskaper redan i förskolan. Genom undersökningen har vi fått många nya kunskaper som 

gör att vi i vårt fortsatta arbete som lärare i förskolan kommer att ha väl genomtänkta musik- 

och rytmikstunder. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi kan se två olika vägar att gå när det gäller fortsatt forskning kring samhörigheten mellan 

matematik och musik/rytmik. Dels skulle vi kunna göra en större undersökning med samma 

syfte och ungefär samma frågeställningar men med andra metoder. Om vi gör en 

enkätundersökning på många olika förskolor skulle detta antingen bekräfta eller ifrågasätta 

våra resultat.  Vi skulle också kunna gå vidare med den undersökning vi gjort och utveckla 

den ännu mer. På vårt observationsschema har vi noterat vilken sång/aktivitet som förekom 

och vilken matematik vi kunde se i den.  Vi skulle kunna fråga oss ”Vilken sorts musikalisk 

aktivitet innehåller flest matematiska begrepp och vilka begrepp förekommer i respektive 

aktivitet”?  Vi har inte satt oss in i dessa frågor under vår studie eftersom de inte fanns med i 

våra frågeställningar, men det vore intressant att fortsätta undersökningen med det material vi 

redan har. 

6.4 Slutord 

Vi har sett att pedagogernas medvetenhet om matematik har stor betydelse för hur de kan 

förmedla matematiken i musik- och rytmikstunden till barnen. 

  

Vi menar att pedagoger för det första måste veta vad matematik i förskolan är, för att kunna 

förmedla den. För de andra måste pedagogerna kunna uttrycka matematiken med ord. För det 

tredje måste pedagogen göra sig själv medveten om hur man med hjälp av musik- och 

rytmikstunden kan förmedla matematiken till barnen.  

 

Det ger oss en insikt i hur stor vikt pedagogen verkligen har i barnens matematiska 

inlärningsprocess genom att arbeta med musik, rytmik och matematik kan vi stärka processen 

avsevärt. Slutligen konstaterade vi, att musik och rytmik kan vara ett ypperligt pedagogiskt 

verktyg för matematikinlärning i förskolan.   
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Bilaga 1 

 

Intervju frågor  

Hur arbetar ni med musik & rytmik? 

Vilka lärandesituationer ser du i musik & rytmikstunderna? 

Hur tänker du kring möjligheten att kombinera musik & rytmik och matematik? 

Hur används musik & rytmik i strävan att utveckla barnens matematiska kunskaper? 

Varför används musik & rytmik för att utveckla barns matematik. Fördelar & 

Nackdelar? 

Vilka matematiska begrepp anser du är lämpade för inlärning i musik& rytmik och 

vilka begrepp tror du förekommer mest? 

Plan B 

Om pedagogen inte tänkt kring möjligheten att kombinera musik& rytmik och matematik. 

Varför tror du att du inte har sett matematiska lärsituationer i musik & rytmiken? 

Tror du att det är vanligt förekommande i förskolan överlag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Bilaga 2 
 

 

                                                                                    Vilken musik/rytmik förekommer?    

 

 

                                                                                       Vilken matematik kan vi se?  

En till - ett 

principen 

sammanparning 

Räkneordens 

ordning 

Talramsan 

Antalsprincipen 

sista räkneordet 

anger antal  

Abstraktionsprincipen 

Räkna föremål med 

speciella egenskaper 

Principen 

om den 

godtyckliga 

ordn. 

Räkna de som 

återstår 

Subitizing 

Automatisk 

talbild 

 

       

 

 

Lägesord 

ut, in, på, 

över, 

under, 

tillbaka, 

mm 

Rumsuppfattning 

med rörelse upp-

täcka, storlek, 

längd, volym  

Tidsuppfattning 

före, efter, idag, 

imorgon, mm   

Former/geometri 

Cirkel, kvadrat, 

triangel, kub, mm  

Jämförelseord 

större/störst 

lång/kort, mm 

Sortering/klassif. 

färg, form, 

storlek, 

       

Mönster. 

       

 

 

 

Olika färgpennor för varje sång/ aktivitet så kan vi se vilken typ av matematik som förkommer i de olika övningarna. 

Datum……………….. Tid……………. Verksamhet………………………………………… Ansvarig 

Pedagog……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sånger/sjunger 

 

Musik/spelar 

(Ped.) 

T.ex. cd, gitarr 

Rytmik/ 

spelar 

(barn) 

 

 Ramsor/ 

fingerramsor 

 

 

    Rörelselek 

med eller 

utan musik 

Takt/pulsövningar         

Annat 

       



  

 

 

Bilaga 3 

 

Hej!  

 

Jag heter xxxxxxx och är lärarstudent. Jag läser den sista terminen på lärarprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag ska under sommaren skriva mitt examensarbete som kommer 

att handla om hur pedagoger i förskolan arbetar med musik, rytmik och matematik. För att ta 

reda på det kommer jag att observera pedagoger under deras musik och rytmik 

stunder/samlingar på förskolan. Efter samlingen kommer jag att intervjua pedagogen.  

 

Jag kommer att studera hur pedagogerna arbetar, barnen kommer inte delta i min observation. 

Under observationerna kommer jag att föra protokoll och intervjuerna som jag gör med 

pedagogerna kommer att spelas in på ljudfil med diktafon.  

 

Jag följer de etiska anvisningarna och reglerna som Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet satt upp. Er medverkan är frivillig och ni kan när som helst välja att avbryta er 

medverkan.  

 

Jag är tacksam för att jag får utföra min studie hos er och hoppas det ska bli givande för oss 

båda. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Xxxxx xxxxxxxxxx 

  

Tele xxxxxxxxxx 

E-post: xxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

351 95 Växjö 
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