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Sammanfattning 

Matematikkunskaperna sjunker i Sverige och en ny reviderad läroplan för förskolan (Lpfö 98) 

träder i kraft nästa år. Syftet med denna studie är att undersöka hur man kan bidra med att öka 

barns matematikkunskaper i framtiden. Undersökningen är gjord på en förskola med fyra 5-

åringar. Barnen spelades in på band under en utforskande estetisk verksamhet då de klippte och 

ritade olika former. Därtill gjordes bandinspelade kvalitativa intervjuer som visar vad 

förskolebarn tänker runt matematik. Resultatet visar att barnen urskiljer och gör olika former, 

relaterar formerna till varandra, ordnar formerna i grupper, de för och följer ett matematiskt 

resonemang samt använder matematiska begrepp. Viktiga slutsatser är att barn kan utvecklas 

inom matematiken i förskolan och kan uppfylla de nya målen att sträva mot genom att man låter 

barnen utforska i öppen estetisk verksamhet, stimulerar barnen till lärande, låter barnen utgå 

från sin erfarenhetsvärld samt låter barnen reflektera över sitt lärande. 
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Inledning 

Den nya reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98) träder i kraft den 1 juli 2011. Under 

avsnittet Förskolans uppdrag står bland annat att ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” 

(Utbildningsdepartementet, 2010a, s. 6–7). 

Nya mål att sträva efter i matematik har utarbetats under avsnittet Utveckling och lärande. 

Målen förskolan ska sträva mot i matematik är följande:  

 utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och 

förändring,  

 utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och 

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

 utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

begrepp och samband mellan begreppen,  

 utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, (a.a., s. 10). 

I den nya reviderade upplagan får även förskolläraren en mer framträdande roll, bland annat 

ansvarar förskolläraren för: 

 att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

–   stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling, (a.a., s. 11). 

 

Tidigare forskning visar att barn som fått ta del av en högkvalitativ barnomsorg senare i livet 

fick en akademisk, social och känslomässig framgång (Allen-Young, Amundson, Bowers, 

Koehn, Triolo-Moloney, Vendegna och Peterson, 2003). Med anledning av detta startades en 

utvecklingsstudie av Allen-Young, m. fl. (2003). Fokus i studien ligger på hur man ska utveckla 

och sammankoppla lärandet i förskolan med grundskolans ämnen. Studien utmynnade i att man 

strukturerat utgick från förskolans läroplans mål och att man förtydligade dessa mål genom att 

beskriva hur man gör för att nå målen. Slutligen ger forskarna olika konkreta exempel på hur 

man kan gå till väga i en konkret situation (Allen-Young, m. fl., 2003). Forskarna menar att 

detta strukturerade sätt ger både föräldrar och förskollärare stöd och medvetenhet inom de olika 

ämnesområdena (a.a.). 

Klein, Starkey och Wakeley (1998) visar med sin studie från Kalifornien att det finns en stor 

spridning i barns matematiska utveckling i förskolan. De menar med detta att det behövs en mer 

heltäckande matematisk läroplan i förskolan. Med en heltäckande matematisk läroplan menas 

att den är omfattande och belyser många olika matematiska områden. Studien bygger på 

intervjuer av föräldrar och förskollärare och resultatet utmynnade i att en ny läroplan i 

matematik för förskolan utarbetades (Klein, m. fl., 1998). Den nya läroplanen delades då in i 

åtta olika områden så som räkning och talets betydelse, aritmetiska resonemang, rumslig 
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betydelse, geometriska resonemang, konstruktioner med mönster och rymd, logiska 

resonemang, mätning samt aktiviteter vid datorn. Vidare ska antalet barn som deltar i en 

pedagogisk aktivitet i matematik endast vara högst 4–6 stycken. Pedagoger utbildades därefter 

under sommar- och vinterseminarier i denna nya läroplan (Klein, m. fl., 1998).  

Senare har Clements och Sarama (2007) studerat effekten av en heltäckande läroplan i 

matematik, det vill säga utvecklingsprojektet ”Building Blocks” som utarbetats av National 

Science Foundation. Clements och Sarama (2007) har i denna studie jämfört skolbarn som 

tidigare i förskolan fått ta del av en heltäckande läroplan med de som inte har det. I denna studie 

testades barn under olika matematiska aktiviteter och det som blev synligt i studien var att 

barnens matematiska förmåga ökade med denna heltäckande läroplan i matematik samt att den 

framförallt gynnar de barn som senare kan få svårigheter i skolan. Clements och Sarama (2007) 

menar att man på detta sätt, alltså med en heltäckande läroplan i matematik, lägger en bra 

matematisk grund för barnen på grund av dess variation och allsidighet i matematikämnet.  

Vidare har forskning gjorts på förskolebarn som visar att en ökning av lärandet sker när man 

använder sig av estetisk verksamhet som exempelvis bild, drama, musik och dans i matematik-

undervisningen. Dessa uttryck stimulerar bland annat barnen till nya sätt att tänka (Phillips, 

Gorton, Pinciotti & Sachdev, 2010). Likaså visar forskning på sambanden mellan barns 

kognitiva och känslomässiga utveckling och estetisk verksamhet i förskolan (Baker, 1992). 

Baker (1992) menar att barn som redan i förskolan är skickliga på att teckna senare visar 

överlag höga studieprestationer i skolan. 

Enligt Alvino (2000) är upplevelsen av färg och form främjande för barns utveckling och 

grunden till allt tidigt lärande. Han menar att barnen får utlopp för och får känna på många olika 

känsloyttringar när de utforskar konstnärligt material. Dessutom är det inte själva resultatet som 

fokuseras utan själva processen. Därtill menar Alvino (2000) att konstnärliga aktiviteter utgör 

en tidig matematisk förmåga med anledning av att barnen tillåts att organisera sina tankar i 

mönster och symboler i konstnärliga aktiviteter. Alvino (2000) tar även upp vikten av att 

stimulans behövs för att lärandet överhuvudtaget ska sätta igång. 

Likaså visar studier av Clements och Sarama (2006) att barn i förskolan behöver utforska de 

geometriska formerna och rumsligheten fullt ut i estetisk verksamhet på grund av att barn 

bygger sina idéer om former och rymd när de är aktiva och inte passiva (Clements, 1998). 

Utbildningsforskaren Yaacov Agam har utarbetat programmet ”Agam program” som bland 

annat visar hur man kan arbeta med former och geometri i förskolan (Clements & Sarama, 

2006). Omfattande studier har gjorts och programmet har visat sig vara av stor betydelse när 

barnen sedan börjar skolan. Barnen har bland annat bättre förkunskaper för skolans matematik 

på grund av att de i förskolan tilldelats dessa förkunskaper i geometri (Clements & Sarama, 

2006). Enligt ”Agam program” ska man börja med att barnen får bygga upp sina baskunskaper 

runt former genom att utforska dem, det vill säga att både få känna och verbalt få höra vad de 

olika formerna heter, för att därefter försöka hitta olika former i omgivningen och i bilder samt 

samtala runt detta. Slutligen skapas olika modeller av former man arbetat med i olika material 

(Clements & Sarama, 2006). 

Pedagogens roll är av stor betydelse när barnet deltar i konstnärliga aktiviteter, enligt Alvino 

(2000). Pedagogen bör ta ett steg tillbaka och låta barnet få styra över situationen eftersom i 

öppna konstnärliga aktiviteter får barnens kreativitet det utrymme som behövs för att föra 

processen framåt (Alvino, 2000). McKnight och Mulligan (2010) anser att användningen av 
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”öppna uppgifter” i matematikundervisningen är positivt för yngre barn därför att detta leder till 

att fler barns matematikutveckling tillgodoses. Med ”öppna uppgifter” menas att uppgiften är 

bred och där tolkningsutrymmet för barnen är stort (McKnight & Mulligan, 2010). Lärarens roll 

är, enligt Smith (1998), att vara en länk mellan barnens informella matematiska tänkande och 

deras förmåga till formellt matematiskt tänkande. Genom att man låter barnen reflektera över 

sitt matematiska tänkande, omformas deras tidigare erfarenheter i den nya situationen och 

barnet kan sedan utveckla den formella matematiken inom sig.  

Syfte och frågeställningar 

Jag har under min lärarutbildning titt som tätt hört om medias rapportering, bland annat i 

Dagens Nyheter (2009), om forskning som visar på att elever i Sverige har sjunkande 

matematikkunskaper. Dessutom visar forskning på sambanden mellan högkvalitativ barnomsorg 

och senare akademisk, social och känslomässig framgång. Om det nu är så går mina tankar till 

förskolan där jag ämnar arbeta. Hur kan jag med min inriktning Praktisk-estetiska läroprocesser 

för barn i yngre åldrar bidra med att öka barnens matematikkunskaper i framtiden? Jag vill med 

denna studie studera estetisk verksamhet som ett pedagogiskt verktyg för att varje barn ska 

utvecklas i enlighet med läroplanen.  

 

Frågeställningar: 

 Vilken matematisk förmåga framträder när barn i grupp utan pedagogisk hjälp deltar i 

en estetisk aktivitet? 

 Vad tänker barnen om matematik? 

Teoretisk bakgrund 

Estetiska lärandeformer 

Enligt Lindström (2009) förekommer det fyra olika estetiska lärandeformer. Den estetiska 

lärandeform man väljer att använda beror på vilket mål man strävar mot och vilket syfte man 

har med lärandet. Han beskriver det som två konvergenta och två divergenta lärandesätt. 

Lindström menar alltså att lärande om och med konst och medier är konvergent (förutbestämt 

mål) samt lärande i och genom konst och medier är divergent (utforskande).  

Definitionerna på dessa fyra estetiska lärandeformer om, med, i och genom skildrar Lindström 

(2009). Lärandeformen om används när syftet med lärandet bland annat är att vederbörande 

både praktiskt och teoretiskt utvecklas i hur materialet och dess tillhörande tekniker används 

samt lärande om konstnärer och dess stilar, det vill säga det grundläggande inom bildområdet. 

Exempelvis när man som pedagog visar barnen hur man blandar till färgerna orange, grön och 

lila. Då är syftet med lärandet (lära sig färgblandningar) redan förutbestämt och det finns ingen 

möjlighet till utsvävning. 

Vidare beskrivs lärande med som att målet är förutbestämt och man använder estetiska sätt att 

uttrycka sig för att nå detta. Den slutgiltiga produkten bör då stämma med syftet (a.a.). Om en 
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konstnär till exempel får i uppdrag att illustrera en barnbok om nallebjörnar, använder sig 

konstnären av estetiska uttryck genom att bland annat teckna och måla. Han kan dock inte välja 

bort att teckna nallebjörnar – konstnären måste hålla sig till själva syftet med uppdraget. 

Därtill skildras lärande i konst och medier som när man bland annat vill skapa en viss atmosfär i 

sitt utryck och gör detta genom att experimentera med olika material och tekniker (Lindström, 

2009). Om ett barn vill att dess målning skall utstråla känslan ”glad”, utforskar barnet olika 

färger och sätt för att få detta uttryck i sin målning. 

Till sist definieras lärande genom såsom att man utvecklar generella kompetenser genom att 

använda sig av estetisk verksamhet (Lindström, 2009). Om syftet är att till exempel utveckla 

olika förmågor inom matematikämnet kan detta ske genom att vederbörande utforskar 

matematiken via estetisk verksamhet. Denna estetiska lärandeform tog jag fasta på vid min 

studie, eftersom syftet med barnens aktivitet var att få syn på deras matematiska förmågor 

genom estetisk verksamhet. 

Metod 

Urval  

Jag fick möjlighet att göra min undersökning på en förskola i en förort till Stockholm som jag 

tidigare besökt flera gånger. Barnen på avdelningen var i åldern 3–5 år. Jag valde att göra 

undersökningen med de 5-åringar som fanns på avdelningen på grund av att jag var bekant med 

dem sedan tidigare. Undersökningen var planerad att göras med samtliga fem 5-åringar, men på 

grund av sjukdom gjordes undersökningen med fyra barn – alla flickor. 

Datainsamlingsmetoder 

För att kunna synliggöra barnens matematiska förmågor utan pedagogisk hjälp kändes 

bandinspelning via en diktafon under aktiviteten relevant. Genom att spela in barnens samtal 

kunde jag också senare gå tillbaka och analysera om och i så fall vilken matematisk förmåga 

som barnen visade (Kvale, 1997). Hade jag istället valt att göra en löpande observation av 

aktiviteten skulle jag behövt skriva ned allt i detalj om barnens matematiska förmåga för att 

kunna urskilja detta samt behövt varit mer låst vid min frågeställning (Johansson & Svedner, 

2010). Nu kunde jag istället, om något intressantare blev synligt vid avlyssningen av 

bandinspelningen, ta vara även på detta (Bjørndal, 2005). Att diktafonen låg synligt på bordet 

och att barnen visste att de blev inspelade under aktiviteten skulle kunnat distrahera barnen 

(a.a.). Metodvalet skulle då upplevats som negativt, men nu var så inte fallet i denna studie. 

 

I slutet av aktiviteten gjordes parallellt enskilda kvalitativa intervjuer med barnen. Valet blev då 

att fortsätta bandinspelningen med anledning av att jag på detta sätt kunde vara mer 

koncentrerad och delaktig i samtalet (Kvale, 1997). Jag behövde då varken bekymra mig över 

att hålla allt i minnet eller att anteckna allt som sas. Med kvalitativ intervju menas att frågorna 
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man ställer är mer fria och uppkommer vart efter – det vill säga frågornas fortsatta utformning 

beror på vad den intervjuade tidigare svarat (Johansson & Svedner, 2010). 

 

I och med att resultatet av intervjun grundar sig på hur förberedd man är innan intervjun (Kvale, 

1997) hade jag tidigare förberett några stödpunkter att hålla mig kring. Dessa stödpunkter var så 

kallade öppna frågor där frågan bland annat inleds med ett vad, hur eller när (Iwarsson, 2007). 

Enligt Kvale (1997) uppkommer mer spontana svar från den intervjuade med dessa 

frågeställningar. Ibland blev frågorna ledande, vilket enligt Kvale (1997) kan öka intervjuns 

tillförlitlighet genom att intervjuarens tolkning bekräftas. Däremot tror människor att det är 

precis omvänt, det vill säga att intervjuns tillförlitlighet sjunker med ledande frågor (a.a.).  

Procedur 

Innan aktiviteten startade plockade jag fram ett stort papper, små färgade papper, saxar, kritor, 

tuschpennor och klister så att det fanns till alla barnen. När barnen sammanslöt sig till mig 

berättade jag för barnen att de skulle få klippa ut olika former som de sedan kunde klistra upp på 

det stora papperet samt att de även kunde rita med kritor och tuschpennor på pappret. Som 

stimulering fick de se två collage av Henri Matisse. Dessa collage lades sedan bredvid det stora 

papperet. Jag berättade även att jag bara kommer att sitta på en stol och skriva och att de ska 

försöka att inte tänka på min närvaro samt att aktiviteten kommer att spelas in med en diktafon 

som fick ligga på det stora papperet med en ritad rektangel runt sig.  

 

För att få syn på om aktivitet-valet var relevant för barnen inleddes intervjuerna med att barnen 

fick utvärdera aktiviteten. Barnen fick då en papperslapp där jag ritat gubbar med olika uttryck 

(Figur 1). Varje muns betydelse och känsla berättades för barnet. Den glada munnen = rolig 

aktivitet, den raka munnen = så där samt den sura munnen = tråkig aktivitet. Barnen fick rita en 

cirkel runt den gubben som kändes relevant. Dels synliggjorde detta om barnen förstod 

begreppet cirkel samt att detta blev en ledig ingång för barnen. De kunde slappna av genom att 

göra något som för dem redan var bekant, det vill säga att rita. 

 

 

 

 

Figur 1 visar papperslappen med gubbar med olika ansiktsuttryck. 

 

Innehållet i frågorna under intervjuerna berörde områden kring aktiviteten så som hur de tyckte 

det var att arbeta i grupp, om de trodde att de lärt sig något samt om de tyckte att något varit 

svårt/lätt. Intervjuerna varierade beroende på hur barnen svarade på grund av att frågorna 

byggdes vidare från deras föregående svar. Till sist för att leda barnen mot min ena 

frågeställning, ställdes på slutet av varje intervju frågan: Om jag säger ordet matematik, vad 

tänker du på då?  

Databearbetningsmetoder 

Inledningsvis transkriberade jag allt inspelat material. Allt skrevs ned ordagrant. Därefter läste 

jag igenom materialet för att se om jag kunde få syn på vad som skedde i aktiviteten, det vill 
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säga försök till att hitta ledtrådar som berörde matematikområdet, för att med dessa ledtrådar 

kunna gå vidare med en djupare analys. 

 

Utbildningsdepartementets (2010b) promemoria angående förtydliganden av den nya reviderade 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98) togs till hjälp för att tydligare kunna urskilja de olika 

matematiska förmågorna som fanns hos barnen. I den beskrivs tydligt varje målområde inom 

matematiken samt hur man kan gå tillväga för att sträva mot dessa mål. Med detta som 

utgångspunkt ägde en utsållning av det relevanta materialet rum. Word 2010:s sökfunktion 

användes för att urskilja matematiska begrepp som barnen använde. Genom att jag skrev in 

olika matematiska begrepp i sökfunktionen, markerades dessa i dokumentet med de 

transkriberade intervjuerna. Därtill användes även barnens gemensamma bild av geometriska 

former som hjälp vid analysen (Figur 2), bland annat för att kunna urskilja de former barnen 

gjort samt för att se hur barnen grupperade sina former. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Barnens gemensamma bild av geometriska former. 

 

Därefter med utgångspunkt från de nya mål att sträva mot i matematik för förskolan (Lpfö 98), 

systematiserades materialet i fyra kategorier, vilket är en vanlig struktur vid analys av data 

(Kvale, 1997). Detta gjordes för att materialet då blev mer hanterbart. Dessa kategorier används 

vid analysen: 

 

 Form och mönster  

 Sortering och gruppering  

 Resonemang och matematiska begrepp  

 Förskolebarns tankar om matematik 

 

Vid min analys av kategorin Form och mönster tittade jag på vilka förmågor barnen visade i 

form och mönster, det vill säga vilka former barnen kände igen, gjorde, urskilde samt om 

barnen relaterar formerna till varandra, med andra ord satte olika former i samband med 

varandra (Utbildningsdepartementet, 2010b).  

 

Kategorin Sortering och gruppering undersöktes genom att fokusera på om barnen ordnade och 

sorterade formerna i olika grupper (a.a.), bland annat genom att studera deras gemensamma bild 

(Figur 2) samt genom att titta efter uttalanden som handlade om gruppering.  

 

Därefter vid analysen av Resonemang och matematiska begrepp urskilde jag den genom att 

fokus låg på hur barnen i samtal med varandra testade, ifrågasatte, reflekterade, generaliserade 

och drog slutsatser. Jag studerade också vilka matematiska begrepp barnen använde 

(Utbildningsdepartementet, 2010b).  
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Till sist, när jag analyserade Förskolebarnens tankar om matematik, utgick jag först ordagrant 

från vad barnen svarade på den frågan till att sedan läsa det barnen svarat upprepade gånger. 

Varje gång jag läste svaren reflekterade jag över frågor som: Men, varför säger hon så? Vad 

menar hon med det? Finns det någon närliggande stimulering som gör att hon svarar så? Är det 

på grund av mina ledande frågor? Är det för att jag är bekräftande eller inte bekräftande? Denna 

reflektion gjordes med anledning av att jag försökte sätta mig in i barnets värld och se det som 

barnet egentligen sa och tänkte.  

Forskningsetik 

Innan min ankomst informerade jag förskolan om vilket syfte jag hade för min undersökning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Jag fick samtycke av förskollärare på förskolan. Barnen och deras 

föräldrar tillfrågades genom att de innan min studie skriftligen fick medge om de ville delta eller 

ej (a.a.). Konfidentialitetskravet uppfylls genom att alla namn som här förekommer är fingerade 

samt att jag har retuscherat de bilder där barnens namn var synliga (Vetenskapsrådet, 2002). 

Därtill kommer mina uppgifter om enskilda barn att förstöras när denna studie är avslutad (a.a.). 

Resultat 

Form och mönster 

När barnen började aktiviteten berättade jag att de skulle få klippa ut olika former som de sedan 

kunde klistra upp på det stora papperet samt att de även fick rita med kritor eller tuschpennor. 

För att stimulera barnen visade jag dem två collage utav konstnären Matisse. Barnen började 

ivrigt peka på collagen och berättade vilka former de skulle göra, 

bland annat pekade barnen på ovala bladformer och fyrklöver med 

formen av fyra ihopsatta hjärtan. Matisse-collagen lades sedan 

bredvid det stora papperet på bordet. Diktafonen lade jag på det stora 

papperet och en stor rektangel gjordes kring den. Det första Sara då 

frågade var om diktafonen var en telefon. Därefter började alla barn 

att göra telefoner (Figur 3), vilket Anna tydligt uttryckte att hon ville     Figur 3. Barnens telefoner. 

göra:  

1. Anna: Jag klipper inte sönder den, jag ska göra en telefon. 

2. Britta: Det här är en telefon, kolla här man kan prata härifrån, man kan prata härifrån, 

la, la, la, hej, hej. 

3. Sara: Titta här, så här ser telefonen ut och jag ska göra alltså såna här prickar som man 

kan trycka, ska jag göra.  

 

Anna ritade och klippte ut en telefon (rad 1), medan Britta fokuserade på hur telefonen kunde 

användas (rad 2). För Sara var det däremot viktigt att rita en så autentisk telefon som möjligt 

(rad 3). Hon ritade följaktligen ”prickar”, det vill säga knappar man trycker på för att kunna 

meddela sig med omvärlden. Pedagogens roll ses som den bidragande faktorn till att barnen 

stimulerades genom att Matisse-collagen visades samt att diktafonen lades på bordet. Till synes 
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vidareutvecklar barnen stimuleringen genom att utarbeta de former (telefoner) som de hämtar 

från sin egen erfarenhetsvärld. Vidare under aktiviteten pratade barnen en hel del om kärlek och 

nästa form påbörjades med att Lisa berättade att hon lärt sig göra hjärtan: 

 

4. Lisa: Jag har lärt mig att göra hjärtan. 

5. Sara: Kolla ett hjärta… 

6. Lisa: Jag gjorde ett hjärta… 

7. Britta: [ritar fyra hjärtan på papperet och räknar tyst] en, två, tre, fyra. [ritar ett 

hjärta till]. 

 

 

 

 

Figur 4 visar Lisas hjärtan.       Figur 5 visar Brittas hjärtan. 

 

I den här situationen ritade flickorna hjärtan. Lisa startade arbetet (rad 4, Figur 4) och Britta 

följde efter (Figur 5). Britta räknade även antalet tyst för sig själv (rad 7). I och med att hon 

ritade hjärtan, blev det intressant att också räkna antalet. Här var följaktligen inte bara formen i 

fokus. Lisa fortsatte att klippa ut hjärtan, men Anna trodde att Lisa klippte ut en glass: ”Vad gör 

du, ska du göra en glass”. Annas tidigare erfarenheter av glasstrutar gjorde sig här gällande, det 

vill säga formen av det hjärta Lisa klippte påminde Anna om hur en strut ser ut. Anna ville så 

gärna klippa ut en glass och Lisa erbjöd sig att visa henne hur man gjorde. När Lisa visat Anna 

hur man gör en glass sa hon: 

 

8. Lisa: Nu har jag visat dig hur man gör en glass. Jag klippte ut en triangel och sen gör 

jag små bollar, titta. 

 

Lisa förstod följaktligen direkt vad Anna menade och övergick från att klippa ut hjärtan till att 

forma en glasstrut. Hon förklarade också för Anna hur man gör dels struten, ”en triangel”, men 

också glassen ”små bollar”. Även Britta klippte ut en triangel och utbrast: 

 

9. Britta: En triangel! 

 

Det som blir synligt är att barnen använder begreppet triangel (rad 8–9), urskiljer och gör 

former så som telefoner i form av rektanglar (rad 1–3, Figur 3 och 6), hjärtan (rad 4–7, Figur 4 

och 5), trianglar (rad 8–9, Figur 6) och cirklar (rad 8). Att rita tredimensionella bilder är för 

barnen i den här åldern lite för svårt. Barnen relaterar formerna till varandra (rad 3, 8). Sara gör 

formen telefon i form av en rektangel (rad 3). Hon förstår att för att formen ska bli realistisk 

behövs det tillföras runda ringformer (prickar) – telefonens så kallade siffertangenter. Lisa 

visade likaså att hon förstår sambanden mellan två former när hon berättar för Anna, att för att 

göra en glass-form behöver formen triangel och formen cirkel (små bollar) samspela med 

varandra (rad 8). Även här ses att barnen stimuleras utifrån sin 

erfarenhetsvärld genom att de först pratar en hel del om kärlek till att 

övergå till att klippa ut samt rita hjärtan. Starten till detta hjärt-tema kan 

även bero på att barnen stimulerats av Matisse-collagets hjärtformade fyr- 

Figur 6. Barnens geometriska former i form av rektanglar (telefoner) och trianglar.                     klöver.  
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Sortering och gruppering 

Tidigare erfarenheter av spöken gjordes gällande hos Lisa som 

klippt ut ett mamma spöke, pappa spöke samt lilla spöket Laban 

och Labolina (Figur 7). Hon beskriver en liten episod för de andra 

barnen innehållandes dessa spöken:                                                       Figur 7. Lisas spöken. 

 

10. Lisa: Vet du, Labolina sitter under bordet med en korv, sen när spöket Laban äter säger 

spöket Laban så här: [med spökröst] La-bo-lina, La-bo-lina, [skrattar], La-bo-lina. 

 

Därefter börjar barnen tillsammans klistra upp sina olika former på det stora papperet. När Anna 

skulle klistra upp Lisas spöken (Figur 7) frågade jag henne om hon skall klistra upp några andra 

former som ligger bredvid henne och då säger hon: 

 

11. Anna: Nej jag skulle klistra dom här för dom är familjen. 

 

Det som synliggörs är att barnen arrangerar sina former i olika grupper. I Figur 3 ses att barnen 

arrangerat sina telefoner tillsammans. Likaså är alla hjärtan grupperade tätt intill varandra (Figur 

4–5 ). Vidare har barnen sorterat ut och klistrat upp olika geometriska former till en grupp 

(Figur 6). I Figur 7 står Lisas spöken också samlade bredvid varandra. Där visar även Anna 

varför spökformerna ska vara tillsammans – de är en familj (rad 11). Detta tyder på att barnen 

har en förförståelse för relationen mellan helheten och delarna. Även denna kategori visar att 

barnen utgår från sin erfarenhetsvärld genom att de kategoriserar formerna och benämner 

gruppen som en familj. Lisa använde även det matematiska lägesbegreppet ”under” när hon 

skulle beskriva var Labolina satt (rad 10). Detta tyder på att hon är väl insatt med det begreppet. 

Resonemang och matematiska begrepp 

Att mobiltelefonen finns i var mans hand nu för tiden är ingen nyhet, men det som ses är att 

barnen uppmärksammat detta och tar med sig det in i sin värld. Så det är inte så konstigt att 

barnen tror att diktafonen är en mobiltelefon, eftersom barnen hämtar stoff från sin 

erfarenhetsvärld. Vidare under aktivitetens gång samtalade Anna och Sara om frågeställningen: 

Hur ser en telefon ut? Barnen testade och prövade sig fram samt drog slutsatser om hur telefoner 

ska gestaltas: 

 

12. Anna: Du kan ta ett nytt, här Sara en telefon. 

13. Sara: Så där gör man ingen telefon. 

14. Anna: Här trycker man. 

15. Sara: Man måste ju ha flera knappar, man måste göra mycket knappar. 

16. Anna: Mycket…[funderar]. 

17. Sara: Med bokstäver, så här. 

 

Det som här visas är att Anna testar och prövar sin form-lösning genom att visa sin telefonform 

(rad 12) och dess funktioner (rad 14) för Sara. Sara argumenterar då och prövar sin tes, hur hon 

anser att en telefon ska se ut (rad 13, 15, 17). Det som blir synligt är även att Anna reflekterar 
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över att det ska vara ”mycket” knappar (rad 16) genom att hon uttalar ordet ”mycket” medan 

hon funderar. Detta visar alltså att barnen resonerar med varandra. De matematiska begrepp som 

här ses är jämförelseorden: ”flera” och ”mycket” (rad 15) och ”mycket” (rad 16). Barnen visar 

på så sätt att de använder matematiska begrepp i samtalet om hur en telefon ska se ut. Detta kan 

tyda på att Sara lär Anna innebörden av jämförelseordet ”mycket” genom att Anna nu i 

resonemanget får ta del av Saras betydelse av begreppet ”mycket”. Anna får i samtalet tillfälle 

att höra sambandet mellan begreppen ”flera” och ”mycket”. 

Förskolebarns tankar om matematik 

Samtidigt som de andra barnen fortsatte med bilden satt vi under intervjuerna i en intilliggande 

soffa. Jag började med att barnen fick utvärdera aktiviteten bland annat genom att barnen fick 

göra en cirkel runt relevant gubbe (Figur 1). Alla barnen gjorde en cirkel, så detta tyder på att de 

förstår detta begrepp. Därefter ställde jag frågor kring hur barnen upplevt aktiviteten som 

grundades på vilken gubbe de ringat in, till exempel: ”Hur kommer det sig att du tycker att det 

var roligt?”. Vidare samtalades om hur de tyckte det var att arbeta i grupp. Därefter pratade vi 

om barnen trodde att de lärt sig något samt om de tyckte att något varit svårt/lätt.  

 

Sammanfattningsvis tyckte alla att det var roligt och alla kom på någonting som de lärt sig. 

Eftersom alla barnen tyckte att aktiviteten var rolig, tyder detta på att aktiviteten låg inom 

barnens intresseområde. Vid slutet av varje intervju frågade jag vad de hade för tankar om 

matematik: (Med I menas här intervjuaren) 

 

18. I: Om jag säger ordet matematik, vad tänker du på då? 

19. Anna: Eh, vad matematik för nått? 

20. I: Om jag säger det ordet matematik, vad tänker du på då?  

21. Anna: Mmm…[funderar]. 

22. (Lisa kommer och viskar: Ska jag klippa ut ett hjärta åt dig? Anna: Ja. Lisa: Ok). 

23. Anna: Leka. 

24. I: Tänker du på leka när jag säger matematik. Berätta, om du har gjort någon matematik 

idag? 

25. Anna: Ja det har jag. 

26. I: Vad har du gjort då för någonting? 

27. Anna: Eh en, jag gjorde en baby med sin mamma och gick med en vagn och en pappa 

och storasyster och storebror. 

 

Det som blir synligt är att Anna till en början inte förstår vad matematik är för någonting (rad 

19). Vidare funderar hon en stund (rad 21) över begreppet och prövar sig fram eller associerar 

till Lisa (rad 22) och aktiviteten genom att svara: Leka (rad 23). Ytterligare när jag ställer en 

ledande fråga (rad 24) förstår Anna att hon gjort matematik idag (rad 25). Hon prövar sig fram 

igen och berättar det som först dyker upp i hennes tanke. Hon berättar att hon gjort en familj 

(rad 27). Det Anna till sist visar är att hon kopplar ihop matematik med en familj, det vill säga 

Anna relaterar matematik till att leka och barn leker ofta mamma-pappa-barn-lekar i den här 

åldern.  
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Britta relaterade formerna hon arbetat med till matematik: 

 

28. I: …Om jag säger ordet matematik, vad tänker du på då? 

29. Britta: Jag tänker på, jag tänker på, jag tänker på det här, den här. [visar en triangel & en 

telefon]. 

30. I: På dom här formerna?  

31. Britta: Eller, jag tänker på den här. [visar triangeln]. 

32. I: Jaa, och kan du komma på om du gjort någon matematik idag? 

33. Britta: Ja. 

34. I: Vad har du då gjort för något? 

35. Britta: Sånt här. [visar bestämt, triangeln & telefonen]. 

 

Britta ger exempel på vad matematik kan vara genom att visa de former hon gjort (rad 29). Det 

kan bero på att hon är medveten om att mina frågor hänger ihop med dagens aktivitet. Vidare 

tvekar hon lite på svaret (rad 31) när jag upprepar det hon sagt (rad 30). När jag sedan bekräftar 

hennes svar genom att svara: Jaa (rad 32) blir Britta säker på att matematik hör ihop med 

formerna hon klippt ut.  

 

Sara hade en annan förklaring till vad matematik är: 

 

36. I: …Om jag säger ordet matematik, vad tänker du på då? 

37. Sara: Att det är bra att jobba. 

38. (Britta går förbi och sjunger, ”Ja må du leva”).  

39. I: Tror du att du gjort någon matematik idag? 

40. Sara: Ja det har jag för länge sedan. 

41. I: Vad gjorde du då för någonting, kan du tänka på något du gjorde då? 

42. Sara: Jag tänkte att det var jättekul med att det var att jag trodde jag fyllde år i sommar. 

43. I: Och kan du tänka om du har gjort någon matematik här idag då? 

44. Sara: Ja, jag har kanske jag har gjort ett jobb, jag har gjort skola. 

45. I: Hur tänker du då, att ni satt i skola idag och gjorde? 

46. Sara: Ja jag har varit på, jag har varit på Lottas skola nån gång. 

47. I: Aha du har varit i skolan, jobbade de med matematik där? 

48. Sara: Mmm… 

49. I: Vad gjorde de då för någonting? 

50. Sara: Vet inte. 

51. I: Kommer du inte ihåg? 

52. Sara: [skakar på huvudet]. 

 

Det som blir synligt är att Sara förbinder matematik med att jobba (rad 37). När jag sedan ställer 

en ledande fråga (rad 39) förstår Sara att hon gjort matematik någon gång (rad 40) och att det 

var kul och kopplade detta vidare till sin födelsedag (rad 42). Det kan bero på att Britta gick 

förbi och sjöng: ”Ja må du leva” (rad 38). När jag ställer en till ledande fråga (rad 43) trevar 

Sara sig fram. Hon håller kvar vid det hon sa på rad 37: ”Att det är bra att jobba.” och tillägger 

att hon gjort sådant som man gör i skolan (rad 44). Skoljobbet anknyter Sara sedan vidare till att 

hon besökt en kamrats skola (rad 46) samt att barnen där arbetade med matematik (rad 48). Sara 
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visar att hon förstår att matematik är något som man jobbar med i skolan, men hon vet inte 

riktigt vad man gör då.  

 

Lisa pratar om andra saker när hon blir tillfrågad om vad matematik kan vara: 

 

53. I: Om jag säger ordet matematik, vad tänker du på då? 

54. Lisa: … 

55. I: Tror du att du har gjort någon matematik idag, kanske? 

56. Lisa: Det var tråkigt att klä på sig hemma. 

57. I: Vad sa du? 

58. Lisa: Det var tråkigt att klä på sig hemma. 

59. I: Och klä på sig hemma, men jag tänkte här när ni gjorde med formerna? 

60. Lisa: Måste jag säga hela tiden?...Sen får man berätta lite annat. 

 

Det som ses är att Lisa först är tyst en stund (rad 54). Sedan berättar hon om något tråkigt (rad 

56, 58) till att tycka att mina frågor är jobbiga (rad 60). Lisa visar att hon tycker att det är tråkigt 

att prata om matematik och hon vill hellre att vi ska prata om annat. Här blir det otydligt om 

Lisa förstår innebörden eller inte av matematik på grund av att det är annat som intresserar 

henne just då. Det som synliggörs är att man som pedagog inte alltid kan få svar på de frågor 

som ställs. Alltså är frågan antingen för ointressant eller för svår för Lisa.  

 

Sammanfattningsvis visar dessa fyra intervjuer att en del barn till en början prövar sig fram (rad 

23, 29) och söker bekräftelse från mig. Om barnen inte blir bekräftade eller om jag ställer en 

ledande fråga börjar de reflektera över frågan (rad 21, 25, 31, 40, 42, 44). Därefter bygger en del 

barn sina tankar vidare utifrån närliggande stimulering (rad 22, 29, 38) och utifrån sin 

erfarenhetsvärld (rad 23, 46, 56). Men, om frågan inte är av intresse eller för svår, blir svaret 

därefter (rad 56, 60). Summerar man hela resultatet ser man även här att stimulering, 

erfarenhetsvärld och intresse är de begrepp som hamnar i fokus.  

Diskussion 

Samtliga barn visade matematiska förmågor under aktiviteten och de matematiska förmågor 

som framträdde i resultatet är följande: 

 

I kategorin Form och mönster urskilde barnen och gjorde former så som rektanglar (rad 1–3, 

Figur 3 och 6), hjärtan (rad 4–7, Figur 4 och 5), trianglar (rad 8–9, Figur 6) och cirklar (rad 8) 

samt relaterade formerna till varandra (rad 3, 8). Därtill användes begreppet triangel (rad 8–9). I 

Ordning och gruppering visade barnen på den matematiska förmågan att ordna formerna i 

grupper (rad 11, Figur 3–7), som är en början till att se relationen mellan helhet och delar 

(Utbildningsdepartementet, 2010b). Därefter, i Resonemang och matematiska begrepp, visade 

barnen att de förde och följde ett matematiskt resonemang (rad 12–17). Detta sågs genom att 

barnen i samtalet testade, ifrågasatte, reflekterade och drog slutsatser om hur telefonen skulle 



 

 13 

gestaltas (Utbildningsdepartementet, 2010b). Dessutom använde barnen matematiska begrepp 

(rad 10, 15–16).  

 

Till sist, i kategorin Förskolebarns tankar om matematik, ses att barnen ibland byggde sina 

tankar vidare utifrån närliggande stimulering som till exempel när Sara svarar: ”Jag tänkte att 

det var jättekul med att det var att jag fyllde år i sommar” (rad 42), när Britta precis gått förbi 

och sjungit: ”Ja må du leva” (rad 38). Dessutom bygger barnen sina tankar utifrån sin 

erfarenhetsvärld (rad 23, 46, 56). Men, om frågan inte var av intresse eller för svår, blev svaret 

därefter som Lisa utryckte sig: ”Det var tråkigt att klä på sig hemma” (rad 56, 60). Vidare 

visade dessa fyra intervjuer att en del barn till en början prövade sig fram (rad 23, 29) och sökte 

bekräftelse när de inte riktigt hade grepp om frågorna. Om barnen inte blev bekräftade eller när 

jag ställde en ledande fråga började de reflektera över frågan, bland annat talar Anna om att hon 

gjort en familj (rad 27) när jag ställde den ledande frågan: ”… Berätta, om du gjort någon 

matematik idag?” (rad 24). 

 

I alla dessa kategorier utgick barnen från närliggande stimulering, sin egen erfarenhetsvärld 

samt utifrån sitt intresse. Vad säger då detta? Jag kommer att här diskutera detta utifrån tre olika 

perspektiv: läroplanens, verksamhetens samt pedagogens betydelse. 

 

Lagom till att jag avslutar mina studier vid lärarutbildningen träder den nya reviderade 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98) i kraft. Matematiken får i den en mer framträdande roll. Det 

som gläder mig är att om man utgår ifrån resultatet i denna studie visar det att alla barnen 

utvecklas i enlighet med de nya målen att sträva mot. Bland annat ses att barnen under sin 

förskoletid ”utvecklat sin förståelse för form,…antal, ordning…förmåga att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,…urskilja, 

utrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begreppen,…att föra 

och följa resonemang,” (Utbildningsdepartementet, 2010a, s. 10). 

Enligt studiens resultat beror barnens matematiska förmågor inte på att läroplanen är utökad och 

mer heltäckande. Den har ju ännu inte trätt i kraft. Det kanske snarare är barnens pedagoger som 

har beaktat barnens matematikutveckling, att pedagogerna själva brutit ned den befintliga 

läroplanen i småbitar och följaktligen sett till att barnen utvecklats inom alla matematikens 

delar. Det kan ju vara så att dessa barn är lyckligt lottade med att redan befinna sig i en 

högkvalitativ barnomsorg. Detta skulle i så fall tyda på att dessa barn kommer att nå framgång 

senare i livet (Allen-Young, m. fl., 2003). Men för de barn som inte ännu är gynnande av denna 

barnomsorg, kan den nya reviderade läroplanen ses som ett sätt att möjliggöra förskollärarnas 

medvetenhet om matematikens olika områden samt kunna ge ett stöd för att få syn på 

matematiken (Allen-Young, m. fl., 2003). 

De sjunkande matematikkunskaper som råder i Sverige (Dagens Nyheter, 2009) kanske kan 

vända nu i och med denna nya reviderade läroplan eftersom forskning visar att matematiken 

ökar med en heltäckande matematisk läroplan (Clements & Sarama, 2007). Eller, kommer den 

att göra förskollärarna mer stressade? Forskning visar att varje pedagogisk aktivitet ska 

innehålla högst 4–6 barn för att göra någon nytta (Klein, m. fl., 1998). Är det genomförbart i 

dagens svenska förskolor med ca tre pedagoger på ca 20 barn. Jag kunde ha fyra barn i min 

studie, men då var jag utöver den befintliga personalen. Däremot var jag inte speciellt delaktig i 

aktiviteten. 
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Med en icke delaktighet i aktiviteten ses även att metodvalet bandinspelning var relevant i 

studien, på grund av att jag senare kunde lyssna av vad barnen sagt och på så sätt kunde urskilja 

deras matematiska förmågor (Kvale, 1997). Om metodvalet istället varit en löpande observation 

av aktiviteten där jag i detalj behövt skriva ned allt som sas, hade jag kanske inte kunnat urskilja 

barnens matematiska resonemang eftersom det blev synligt efter det att jag transkriberat allt 

material och läst igenom det upprepade gånger (Johansson & Svedner, 2010).  

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Utbildningsdepartementet, 2010a, s. 6–7). Med 

detta i tanken övergår jag att titta på verksamhetens betydelse kopplat till barnens 

utvecklingsmöjligheter i matematik. 

Innan jag börjar diskussionen om verksamheten ska det beaktas att detta är en liten studie samt 

att alla barn i min studie var intresserade av att rita och klippa, vilket är en estetisk verksamhet. 

Detta visades bland annat genom deras utvärdering (Figur 1). Alltså hade resultatet kunnat peka 

åt motsatt håll om det visat sig att barnen inte ägt detta intresse, det vill säga man hade inte 

kunnat urskilja några matematiska förmågor om barnen inte hade varit intresserade av att klippa 

och rita. Vidare studier – där en utvärdering hade pekat åt motsatt håll – vore därför intressant 

att se. Att tillägga är också att tillförlitligheten i detta resultat ses som ganska stort, på grund av 

att resultatet både är dokumenterat med hjälp av bilder och med bandinspelning, det vill säga 

materialet förblir som det var ursprungligen och försvinner inte (Bjørndal, 2005). 

Om inte Matisse-collagen och diktafonen hade visats, hade kanske inte barnen satt igång att 

utforska materialet, men utforskning är betydelsefullt för att få barn att starta lärandet (Alvino, 

2000). Men å andra sidan hade dessa barn kanske startat och utforskat materialet ändå utan 

stimuleringsobjekt, på grund av att aktiviteten låg inom deras intresseområde (Figur 1) och 

därför är stimulerande nog. Nu gjordes denna studie i en förort till Stockholm, men jag tror inte 

det är av någon betydelse var barnet bor när det gäller kopplingen mellan mobiltelefoner och 

barnens erfarenhetsvärld. 

 

Kan det vara så att de barn som deltog i studien, under sin förskoletid, fått möjlighet att delta i 

estetisk verksamhet och därför också utvecklat sina matematiska förmågor? Det finns ju studier 

som visar på att en ökning i lärandet sker då (Phillips, m.fl., 2010). Om fler barn fick använda 

sig av olika estetiska uttryck skulle matematikkunnandet kunna öka i Sverige, eftersom barnens 

kognitiva förmåga ökar i denna verksamhet (Baker, 1992). Användningen av estetisk 

verksamhet skulle dessutom kunna öka barnens studieprestationer överlag, när de senare börjar 

skolan, dels för att de är kunniga i teckning (a.a.) och dels för att denna form av lärande frigör 

lärandet och är befriande både för kropp och för själ (Alvino, 2000). Kanske använder sig 

förskolan, där jag gjorde min studie, av mycket färg- och formaktiviteter. Detta eftersom att 

barnen hade utvecklat så många förmågor inom matematiken (Alvino, 2000). Därtill är estetisk 

verksamhet aktiv och innebär en positiv riktning för lärandet (Clements, 1998). 

 

Att barnen klippte ut former i en estetisk verksamhet kan enligt forskning vara positiv för deras 

fortsatta skolgång (Clements & Sarama, 2006). Så om man låter flera barn nyttja denna 

verksamhet tyder det på att en ökning i matematiken bör ske i Sverige. Enligt ”Agam program” 

ska man börja med att barnen får bygga upp sina baskunskaper runt former genom att utforska 

dem, det vill säga att både få känna och verbalt få höra vad de olika formerna heter, för att 

därefter försöka hitta olika former i omgivningen och i bilder samt samtala runt detta. Slutligen 
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skapas olika modeller av former man arbetat med i olika material (Clements & Sarama, 2006). 

Det som tål att tänka på i min studie är att barnens pedagoger kanske har använt sig av den 

turordning som ”Agam program” förespråkar, när de arbetat med geometrin i förskolan.  

Vidare valde jag i min studie att använda mig av den estetiska lärandeformen genom. För att få 

syn på barnens matematiska förmåga använde jag mig av en utforskande estetisk verksamhet 

(Lindström, 2009). Gjorde detta att barnen kände sig fria och blev mer kreativa och därför förde 

processen framåt (Alvino, 2000)? Om man i studien, eller som pedagoger i övrigt, istället 

använt sig av den estetiska lärandeformen med där målet redan är förutbestämt (Lindström, 

2009), hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Man hade kanske inte då sett att alla barnen 

ägde matematiska förmågor, på grund av att alla barns behov då inte hade tillgodosetts 

(McKnight & Mulligan, 2010). Kan det vara så att barn idag mestadels får ta del av en sådan 

pedagogik, där allt redan är förutbestämt och att det är därför matematikkunskaperna sjunker i 

Sverige?  

Hur gör man då som pedagog för att stimulera alla barn? Det kommer att från och med den nya 

reviderade läroplanen (Lpfö 98) att vara pedagogens ansvar att barnen: ” – stimuleras och 

utmanas i sin matematiska utveckling,”(Utbildningsdepartementet, 2010a, s. 11). 

Ett sätt skulle vara, enligt min studie, att använda sig utav en öppen utforskande estetisk 

verksamhet, där man först stimulerar barnen att sätta igång genom att visa dem exempelvis 

målningar av olika konstnärer där barnen sedan kan knyta an till sina egna erfarenheter och sin 

egen värld. Som jag tog upp tidigare i diskussionen visar studien att pedagogen inte behöver 

vara speciellt delaktig under aktiviteten. Detta skulle då kunna vara av betydelse för att minska 

förskollärarnas stress som de skulle kunna känna i och med detta nya ansvar som den nya 

läroplanen innebär.  

Om barnet inte är intresserat av just denna estetiska verksamhet som presenteras i min studie 

finns det andra estetiska verksamheter man som pedagog kan låta barnet utforska i, så som 

exempelvis slöjd, drama, musik, dans och bild. Bildämnet är stort och innefattar även bland 

annat lera, gips, tryck och papier-maché. Om man även låter barnen utvärdera sina aktiviteter 

som barnen i den här studien gjorde, hittar man troligen någon estetisk verksamhet som skulle 

intressera barnet. Den skulle då kunna användas vid stimulering av barnets matematiska 

utveckling. 

Det är också betydelsefullt att förskollärare låter barnen reflektera över sitt lärande. När jag i 

intervjun lät barnen tänka igenom frågan ”Vad tänker du på om jag säger ordet matematik?” såg 

jag att barnen började reflektera. Kan detta då vara ett sätt för att barnen ska utveckla ett mer 

formellt tänkande. Att man som pedagog blir en så kallad länk mellan barnens sätt att tänka till 

att utveckla ett mer formellt sätt att tänka (Smith, 1998). Om alla pedagoger börjar använda sig 

av reflektion i lärandet skulle detta kunna leda till att Sveriges barns matematikkunskaper ökade 

i och med att barnen får en chans att omforma sina tidigare erfarenheter i en ny situation (Smith, 

1998). 

Om man som pedagog inleder dessa reflektioner genom att ställa öppna frågor till barnen så 

som till exempel vad, hur eller när (Iwarsson, 2007) på det sätt som jag gjorde i mina 

kvalitativa intervjuer kan man få fler spontana svar (Kvale, 1997). Ett exempel är när jag 

frågade Sara: ”…Om jag säger ordet matematik, vad tänker du på då?” (rad 36). Hon svarade 

snabbt: ”Att det är bra att jobba” (rad 37). Som pedagog ska man inte låta sig avskräckas av att 

ställa ledande frågor, för som studien visar ökar reflektionen då, såsom Saras förklaring till om 
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hon gjort matematik i dag: ”Ja, jag har kanske jag har gjort ett jobb, jag har gjort skola.” (rad 

44). Pedagogens tolkning kan bekräftas och öka intervjuns tillförlitlighet (Kvale, 1997). Min 

tolkning av att Sara förstår att matematik är något man jobbar med i skolan, bekräftas genom att 

hon svarar: ”Mmm…” (rad 48), när jag frågat: ”Aha du har varit i skolan, jobbade de med 

matematik där?” (rad 47). 

 

För mig själv och för de förskollärare som redan arbetar på fältet kan denna studie användas 

som ett pedagogiskt verktyg för att barnen ska utvecklas inom matematiken i förskolan och 

uppfylla de nya målen att sträva mot. Studien kan bidra till att jag och mina kolleger inom 

samma verksamhetsområde får kunskaper om hur vi kan medverka till att lägga en så bra grund 

som möjligt för barnen att stå på genom att använda öppen utforskande estetisk verksamhet, 

stimulera barnen till lärande, låta barnen utgå från sin erfarenhetsvärld samt låta barnen 

reflektera över sitt lärande. Det kanske leder till att öka barnens förutsättningar till lärandet när 

de sedan fortsätter till grundskolan samt ser till att Sveriges matematikkunskaper ökar och till 

sist, vem vet, utvecklar nästa generations Nobelpristagare. 
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