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Sammanfattning 
Det moderna samhället ställer höga krav på barns matematiska kunskaper och 

uppfattningar vilket lägger ett stort ansvar på dagens förskola. Detta leder till att 

matematik blir ett ämne som uppmärksammas mycket i förskoleverksamheten och 

därmed uppstår det ett behov av nya lärandemetoder inom detta ämne. Syftet med detta 

examensarbete är att undersöka hur några förskollärare arbetar med barns matematiska 

lärande utifrån skapande aktiviteter.   

 

Studiens frågeställningar baseras på området kring barns matematiska lärande och 

utveckling under skapande aktiviteter. Två intervjuer har utförts med två förskollärare 

och tre observationer utförts med en förskollärare i en förskola för att komma fram till 

resultatet.  

 

Empirin har samlats in och analyserats utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter och 

scaffolding-aspekter utifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på lärarrollen, 

det vill säga vilka förhållningssätt förskollärare visar och vilka didaktiska val de gör i 

aktiviteterna för att stödja barns matematiska lärande. 

 

Resultatet av denna studie visar att skapande aktiviteter i förskolan är en viktig insats 

för barns matematiska lärande och utveckling i och med att skapande aktiviteter har 

goda förutsättningar för att främja barns matematiska kunskaper. 

 

 

 

 

Nyckelord: Bishops matematiska aktiviteter, matematik, scaffolding, skapande 

aktiviteter   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Innehåll 

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

2. Matematik och skapande i förskolan ........................................................................ 2 
2.1 Matematik i förskolan ............................................................................................. 2 
2.2 Lärares roll i barns matematiska lärande ................................................................ 4 

2.3 Matematiskt lärande genom barns skapande .......................................................... 5 

3. Teoretisk bakgrund .................................................................................................... 7 
3.1 Bishops sex matematiska aktiviteter ...................................................................... 7 
3.2 Sociokulturellt perspektiv ....................................................................................... 8 

4. Syfte och frågeställningar ........................................................................................ 10 

5. Metod ......................................................................................................................... 11 
5.1 Val av metod ......................................................................................................... 11 
5.2 Urval av förskola .................................................................................................. 12 

5.3 Genomförande av intervjuer och observationer ................................................... 12 
5.4 Bearbetning av intervjuer och observationer ........................................................ 13 

6. Resultat ...................................................................................................................... 14 
6.1 Intervjuresultat ...................................................................................................... 14 

6.1.1 Förskollärares uppfattningar om arbetet med matematik .............................. 14 
6.1.2 Förskollärares uppfattningar om skapande aktiviteter och dess möjligheter för 

barns matematiska lärande...................................................................................... 17 
6.1.3 Förskollärares metoder i arbetet med matematik i vardagen ......................... 18 
6.1.4 Förskollärares metoder i arbetet med matematik under skapande aktiviteter 20 

6.2 Observationsresultat ............................................................................................. 21 
6.2.1 Förskollärares metoder och förhållningssätt i arbetet med matematik under 

skapande aktiviteter. ............................................................................................... 22 
6.3 Intervju- och observationsresultat sammanfattning .............................................. 27 

7. Diskussion .................................................................................................................. 28 
7.1 Metoddiskussion ................................................................................................... 28 

7.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 29 
7.3 Förslag till vidare forskning ................................................................................. 32 

8. Referenser.................................................................................................................. 33 

9. Bilagor ....................................................................................................................... 35 
Bilaga 1 ....................................................................................................................... 35 
Bilaga 2 ....................................................................................................................... 36 
Bilaga 3 ....................................................................................................................... 37 

 



 

1 

 

1. Inledning  
Valet av tema för detta examensarbete motiveras av intresse för matematik och 

skapande aktiviteter i förskolan. Skapande har alltid varit ett intresseområde för mig och 

intresset till matematik uppstod under förskollärarutbildningen. En fråga som jag blev 

intresserad av att studera är hur skapande aktiviteter kan gynna barns matematiska 

kunskaper samt förskollärares arbetssätt kring dessa ämnen.  

Efter noggrant sökande efter forskning om barns matematiska lärande med 

utgångspunkt från skapande aktiviteter anser jag att det finns begränsat med forskning 

som undersöker barns matematiska utveckling med stöd av skapande aktiviteter ur ett 

didaktiskt perspektiv. Därför har det uppstått ett intresse att undersöka hur skapande 

aktiviteter kan främja barns matematiska kunskaper och studien kan därmed bidra med 

ny kunskap i detta område.    

Matematik finns överallt i barns vardag såsom skapande processer. Jag anser att 

skapande aktiviteter i förskolan har goda förutsättningar för att främja barns 

matematiska kunskaper. I läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) understryks att 

förskolan ska sträva efter att varje barn 

 ska utveckla 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 (s. 10). 

Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016) betonar även vikten av att 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” (s. 10). 

Detta innebär att det läggs ett stort ansvar på förskolan och förskollärare i arbetet till att 

ge barn möjligheter att utveckla matematiska kunskaper och skapande förmågor. 

Jag anser att skapande aktiviteter i förskolan kan skapa givande situationer där barns 

matematiska kunskaper kan utvecklas och tvärtom – matematik kan stimulera barns 

skapande förmåga. Matematik med dess former, färger och mönster kan inspirera och 

väcka barns intresse till skapande. För att integrera matematik med skapande aktiviteter 

krävs det medvetna och kunniga förskollärare som kan få syn på dessa potentialer. I 

denna studie kommer jag undersöka hur förskollärare arbetar med barns matematiska 

lärande under skapande processer. Jag kommer att studera vilka möjligheter det finns i 

förskolans ateljé för utveckling av barns matematiska kunskaper samt hur förskollärare 

förhåller sig till detta. Det är inte en självklarhet att alla förskolor har en ateljé däremot 

är min upplevelse att de flesta förskolor har speciella rum eller en hörna där alla 

skapande aktiviteter sker vilka jag väljer att ge benämningen ateljé.   

Arbetet är skrivet inom didaktik och behandlar de didaktiska grundfrågorna ”Vad, 

Varför, Hur”. Studien har ett syfte att undersöka hur förskollärare arbetar med barns 

matematiska lärande under skapande aktiviteter, vad förskollärare gör för att utveckla 

barns matematiska kunskaper och varför de väljer ett visst material till en viss grupp 

barn. Med begreppet didaktik menas förskollärares överväganden och val som ligger till 
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grund för förutsättningar som de skapar för att barn ska kunna utveckla kunskaper inom 

specifika ämnen eller områden (Pramling Samuelsson & Pramling, 2008).   

2. Matematik och skapande i förskolan  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har sökts inom områden för barns 

matematiska lärande och barns skapande i förskolan. Peer reviewed och full text 

vetenskapliga artiklar inom dessa områden har söktes i databasen Eric och Google 

scolar. Sökord som används i databassökningen är early childhood education, 

mathematics, aesthetics, preschool, Sweden, mathematics AND aesthetics in preschool. 

I avsnittet presenteras forskning med följande underrubriker: matematik i förskolan, 

lärares roll i barns matematiska lärande och matematiskt lärande genom barns 

skapande.  

2.1 Matematik i förskolan 
Dagens samhälle har höga förväntningar på barns matematiska kunskaper och 

uppfattningar som ska underlätta för barnen att handskas med vardagliga situationer. 

Matematik och matematiska kunskaper är ett redskap för att kunna göra olika val i 

vardagen. För att barns matematiska lärande ska ske i lek- och lustfyllda sammanhang 

krävs det att barns matematiska behov tillfredsställs med hänsyn till deras erfarenheter 

och nyfikenhet, intresse och engagemang. Detta i sin tur kräver en interaktion mellan 

barn och förskollärare. Kommunikation och interaktion med andra hjälper barnen att 

lägga märke till olika matematiska företeelser, bearbeta och uppfatta dem 

(Utbildningsdepartementet, 2010).     

Enligt Björklund (2008a) är matematiken ett av de ämnen som har haft en stor betydelse 

för mänsklighetens samhälleliga och kulturella utveckling. Författaren påstår att 

matematik inte innebär bara symboler och begrepp inom skolans ramar utan den har 

alltid varit en oskiljbar del av människas verksamhet. Eftersom matematik anses vara ett 

viktigt arbetsverktyg för att underlätta människans vardagliga handlingar blir det 

värdefullt att barn utvecklar matematiska kunskaper och kunnande redan i tidig ålder i 

förskolan.   

Vidare hävdar Björklund (2008a) att barn föds med matematiskt tänkande vilket så 

småningom börjar utvecklas i interaktion med omgivningen. Däremot hur detta 

tänkande utvecklas och på vilket sätt beror på de möjligheter som skapas i barnets 

omgivning. Förskolan kan betraktas som den omgivningen där barnen kan göra sina 

första steg i erövrandet av matematikens värld. Förskolans vardagliga situationer kan 

skapa goda förutsättningar för barns lärande, meningsfull interaktion och utforskande av 

olika fenomen (Wernberg, Larsson, & Riesbeck, 2010). Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) framhåller att barn börjar bekanta sig med matematiska fenomen i 

förskolan genom ett samspel med andra barn och vuxna. Det är i förskolan som lärare 

börjar bekanta barnen med de olika matematiska begreppen och dess betydelse i vår 

tillvaro.     

Men frågan är hur matematik i förskolan kan definieras och hur matematik i förskolan 

kan utformas för att främja barns kunskaper på deras villkor. De sex fundamentala 

matematiska aktiviteter (leka, förklara, räkna, mäta, lokalisera och designa) som Bishop 

(1988, refererad i Helenius, Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck och Wernberg, 2013) 

har formulerat ger den förståelsen av vad matematik i förskolan är, hur matematik kan 

utformas och vad barnen kan lära sig under dessa aktiviteter. Eftersom matematik i 

förskolan inte ska förknippas med skolmatematik utan tvärtom den ska synliggöras 
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under förskolans olika verksamheter utformades begreppet matematiska aktiviteter som 

är universella och finns i de flesta kulturer. De sex matematiska aktiviteterna ger 

uppfattningar om vad som är allmänt i olika kulturer vad gäller utvecklande av 

matematik. Bland den matematik som har tillämpats inom förskolan kan nämnas 

räkning av antal föremål, jämförelse av längder samt sortering och klassificering av 

olika föremål utifrån dess egenskaper. Bishops sex matematiska aktiviteter betraktas 

som grunden till utformningen av läroplanens mål (Skolverket, 2016) som förskolan ska 

sträva mot att nå vad gäller matematik. Bishops matematiska aktiviteter definierar även 

de metoder som förskolan bör använda för att nå dessa mål (Helenius et al., 2013).             

Förskolan spelar en avgörande roll för barns lärande och utvecklig av förståelsen av sin 

omgivning. Det är viktigt att lärare som arbetar i förskolan har ett sådant pedagogiskt 

och didaktiskt förhållningssätt som möjliggör för dem att vara lyhörda till barnens 

visade intresse för matematik och undersökande av sin omvärld. Det är av avgörande 

betydelse att barn ska utveckla sina grundläggande kunskaper och färdigheter i 

matematik för att kunna använda de i olika sammanhang utanför förskolans och skolans 

ramar (Björklund, 2013).   

Björklund (2013) anser att det är förskolans uppdrag att utveckla barns grundläggande 

kunskaper i matematik som sortera, ordna, räkna och utforska sin omgivning. Dessutom 

kan barns matematiska begreppsbildning bidra till att barn börjar betrakta sig själva som 

matematiskt tänkande individer. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) anser att 

det är viktig att barn ska sättas i fokus av den pedagogiska verksamheten i förskolan för 

att de ska kunna få förtroende för sig själva och börja upptäcka matematiken med dess 

begrepp och symboler i sin omgivning. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 

förtydligar att ”det är barnets värld, strategier och möjligheter som vi vuxna måste 

upptäcka och följa i riktning mot samhällets mål, så som dessa formuleras i 

läroplanerna” (s. 139). Vidare menar de att i den pedagogiska verksamheten där barn 

har möjlighet att tänka fritt blir de mer nyfikna till vardagens olika matematiska 

fenomen.   

Björklund (2008b) genomförde en studie med syfte att undersöka de yngre barns 

möjligheter att lära sig matematik. Författaren hävdar att även de yngsta barnen försöker 

förstå de matematiska begrepp som omger dem i deras vardag. Studien visar att yngre 

barn möter en mängd av olika matematiska begrepp i sin vardag i förskolan. Begreppen 

som barn möter definierar mått och proportioner, riktning och placering samt 

ordningsföljd och siffror. Björklund (2008b) påstår att matematiska kunskaper är inte 

bara en del av läroplanen utan det är ett verktyg för att underlätta vardagen. Vuxna som 

arbetar med yngre barn har en avgörande betydelse för barns lärande och utforskande av 

olika matematiska begrepp och fenomen både i den sociala och fysiska miljön. Det är 

viktigt att vuxna som arbetar med yngre barn har uppfattningar om hur barn tillägnar sig 

matematiska kunskaper för att kunna utmana och stödja barnen i dessa processer. Att 

problematisera och samtala om matematik med yngre barn ger dem möjlighet att pröva 

och upptäcka olika matematiska begrepp som omger barnen i deras vardag.    

Sammanfattningsvis visar genomgången av forskning avseende barns matematiska 

lärande i förskolan hur viktigt matematik är för barns utveckling och utforskande av sin 

omgivning och vilken roll förskolan spelar i dessa processer. Ovan beskrivna avsnittet 

av tidigare forskning berör den didaktiska frågan vad och besvarar frågan vad barn ska 

lära sig och vad förskollärare ska göra för att utveckla barns matematiska kunskaper. 

Matematik är ett viktigt redskap som hjälper barnen underlätta vardagen och även 
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bearbeta de upplevelser och intryck som omger dem i deras omvärld. Såsom förskolan 

lägger grunden till ett livslångt lärande blir det därför ännu viktigare att utveckla barns 

grundläggande kunskaper inom matematik i förskolan.   

 

2.2 Lärares roll i barns matematiska lärande  
Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) hävdar att barn ständig upptäcker sin 

omvärld som består av matematiska begrepp, symboler och resonemang. För att barn 

ska kunna förstå detta behöver de intresserade och medvetna lärare som kan synliggöra 

matematiken för dem och därmed bidra till att de får bredare förståelse för sina 

kunskaper och erfarenheter. I sin tur belyser Björklund (2013) att barn behöver 

uppmärksamma och lyhörda lärare som kan vara en ”inspiratör, debattör och 

organisatör” (s. 30).   

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) understryker för att barn ska kunna 

bekanta sig med matematikens värld och känna sig säker behövs det att läraren ska 

hjälpa barnet att förstå matematikens språk med dess begrepp och uttryck. Läraren ska 

ge barnen möjlighet att vara med och erfara olika matematiska aspekter innan de ska 

börja bekanta sig med dess begrepp. Detta arbetssätt, enligt författarna, ska lägga 

grunden för arbetet med barns matematiska lärande i förskolan. Att handleda barnen 

igenom matematiska begrepp och symboler innebär att läraren ska ha förmågan att 

upptäcka matematiken i vardagen och kan uppmärksamma barns matematiska behov. 

Författarna fortsätter att det är viktigt att lärare själv ska upptäcka matematiken i 

vardagen för att sedan kunna synliggöra den för barnen och därmed utmana och väcka 

barns intresse i olika meningsfulla kontexter. I sin tur påstår Björklund (2013) att de 

som arbetar med yngre barn behöver kunskaper i matematik för att kunna väcka barns 

matematiska intresse. Vidare lyfter författaren fram att förskollärares förhållningssätt 

spelar en central roll i barns matematiska lärande. En deltagande och 

uppmärksammande lärare har möjligheter att upptäcka barns matematiska färdigheter 

som är nödvändiga för att leken ska utvecklas och få nya farter. 

Björklund (2008a) hävdar att lärare i förskolan har en avgörande roll i utformandet av 

förskolans verksamhet på ett sådant sätt som ska främja barns lärande. Författaren 

framhåller att de yngre barns lärande är beroende av lärares attityder och metoder. Hon 

påstår att lärares uppdrag i förskolan är att ge barnen goda förutsättningar att 

uppmärksamma ”varierande aspekter av ett fenomen” (s. 182) och möjligheter att finna 

matematiken i skiftande kontexter. Vidare anser författaren att matematik är ett ämne 

med en mängd olika fenomen och aspekter. Det är således viktigt att utveckla inte bara 

ramsräkning och talbergrepp utan också barns förmågor att urskilja likheter och 

olikheter, delar och helheter vilket leder till att barn får en bredare förståelse av 

räkneorden och meningen med att räkna. Sterner och Johansson (2006) anser att lärares 

uppdrag i förskolan inte bara är att lära barnen tal och räkneord utan också hjälpa dem 

att märka och fundera över räkneordens och talets betydelse, karaktär samt 

grundläggande regler av deras användning.   

Både Emanuelsson (2006) och Emanuelsson (2006) belyser att lärare har en central roll 

för barns möte med matematik och dess begrepp i vardagen. Det är lärares positiva 

inställningar som bidrar till barns matematiska tänkande samt väcker intresse till 

matematik, uppmuntrar till reflektion och samtal. Vidare framhåller L. Emanuelsson 

(2006) att barn bekantar sig med matematik i förskolan och de första erfarenheterna som 

de får där är viktiga för vidare utveckling av deras attityder till matematik och 
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matematiska lärande. Hon anser att varje barns tankar och erfarenheter i förskolan ska 

uppmärksammas och bemötas med respekt.  

Enligt Björklund (2013) ska förskollärare vara kunnig i undervisning av akademiska 

och estetiska ämnen för att kunna tillgodose varje barns behov i relation till deras 

tidigare erfarenheter, kompetenser och ålder. Vidare hävdar författaren att förskollärares 

förmåga att synliggöra matematiken för barnen innebär att hen ska vara medveten om 

matematik och dess betydelse och användning samt ha förståelse för matematiska 

kunskapers innebörd som är ett verktyg för problemlösning i olika situationer.  

En forskning kring förskollärares förhållningssätt, förståelse och syn på matematik har 

genomförts i Tyskland. Den visar att för att kunna utveckla matematisk undervisning i 

förskolan är det viktigt att lärare har positiva attityder till matematik så att de kan börja 

uppfatta den som en lek som är en del av barns natur och vardag. Forskningen visar 

dessutom att om matematik accepteras på detta sätt blir både barn och förskollärare mer 

öppna till matematik (Thiel, 2010). 

  

Sammantaget visar genomgång av forskningen avseende lärares roll i barns 

matematiska lärande hur viktig lärares egna uppfattningar om matematik är och dess 

betydelse för barns matematiska utveckling och lust för livslångt lärande. Lärares roll är 

avgörande för att barn ska upptäcka matematik i sin vardag, lära sig att förstå 

matematikens begrepp och symboler och använda den som redskap i utforskning av 

omvärlden.  

2.3 Matematiskt lärande genom barns skapande 
Lek och skapande har alltid tagit en stor plats i utformning av förskolans verksamhet. 

En av förskolans långa traditioner är att synliggöra barns lek och skapande med dess 

olika uttrycksformer. Lek och skapande anses vara ett sätt att främja barns förmågor att 

bearbeta och beskriva sina upplevelser och känslor vilket i sin tur bidrar till barns 

utveckling och lärande samt samspel med andra barn. Barns lek och skapande är 

aspekter som är sammankopplade med deras lärande (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Änggård (2006) hävdar att förskolan har en lång tradition av bildskapande. Författaren 

påvisar att ett av förskolans mål avseende bildskapande är att barn ska ”lära sig använda 

bild som ett estetiskt uttrycksmedel samtidigt som bildskapande ses som ett medel för 

lärande och utveckling på andra områden” (s. 9). Vidare förtydligar Änggård (2006) att 

bildskapande aktiviteter kan betraktas som ett verktyg för att utveckla barns sociala, 

språkliga och kognitiva förmågor.  

Braxell (2010) påstår i likhet med Änggård att bildskapande betraktas som en omtyckt 

del av förskolans verksamhet. I förskolan skapar barn både tvådimensionella och 

tredimensionella bilder som kan avspegla barnens kunskaper och synliggöra deras 

föreställningar. Vidare anser författaren att genom att teckna och måla utvecklar barnen 

skrift- och symbolspråket. Bildskapande utvecklar även barns kunskaper om 

matematiska begrepp. När barnen arbetar med exempelvis lera, gör olika figurer eller 

former med den och ska ta bort eller lägga till detaljer lär barnen sig sådana 

matematiska begrepp som delar, helhet, kort eller lång, liten eller stor. Under skapande 

aktiviteter möter barnen olika former som kvadrat, rektangel eller cirkel och det är 

viktigt att läraren benämner dessa begrepp för barnen. Senare ger detta barnen möjlighet 

att få en bättre förståelse av vad addition, subtraktion, längd, massa eller mängd är.  
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Braxell (2010) förtydligar att skapande ger barnen stora möjligheter till utforskande och 

lärande samt skapar goda förutsättningar för barns kunskapsutveckling. Författaren 

betonar även pedagogens vikt i dessa processer. Hon hävdar att det är avgörande att 

pedagogen är lyhörd för barns intentioner. Dessutom ska pedagogen ha föreställningar 

om skapande aktiviteters påverkan på barns lärande och utvecklig samt utforma miljöer 

som ska väcka barns intresse och främja kunskapsskapandet.    

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) belyser att för att kunna upptäcka barns 

matematiska handlingar är det viktig att komma bort från den traditionella matematiska 

attityden med dess tabeller, geometri eller algebra och utveckla förmågan att se 

matematik i barns vardagliga situationer. Författarna påstår att barn upplever 

omgivningen genom sina sinnen, genom att känna på och prova olika föremål, klippa 

och klistra, genom att jämföra, sortera och lösa problem.  

Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013) hävdar att estetiska aktiviteter länge 

har varit en del av förskolans pedagogiska verksamhet. Estetiska ämnen i förskolan 

betraktas inte bara som något roligt utan de har alltid varit en del av barns kreativa 

aktiviteter, kommunikation och sätt att lära sig genom ”learning by doing” med 

användning av sina kroppar och synen. Skapande är en av de aspekter som skiljer 

förskolan från skolan i och med att i förskolan bekantar barn sig med exempelvis 

matematik och andra vetenskapliga ämnen genom lek och kreativa uttrycksformer 

(ibid.).  

Grieg (2013) anser att matematik finns i förskolans vardag bland såväl barns lekar, spel 

som i andra aktiviteter exempelvis skapande. Vidare fortsätter författaren för att kunna 

upptäcka matematiken i skapande aktiviteter behöver lärare som arbetar på förskolan 

fokusera på det matematiska innehållet. Hon påstår att under skapande aktiviteter 

använder barnen många olika matematiska begrepp både medvetet och omedvetet. 

Författaren menar vidare att skapande aktiviteter bildar goda förutsättningar för 

matematiska samtal och reflektion. I dessa processer betonar Grieg (2013) också lärares 

betydelse som aktiv, lyhörd och deltagande i barns aktiviteter och som kan rikta barns 

uppmärksamhet till matematikens olika begrepp och dess samband. 

Björklund (2013) anser att skapande av former och mönster samt klassificering är 

processer där barn ska få möjlighet att testa för att kunna få uppfattningar om 

matematik. Persson (2006) i sin tur hävdar att människans omgivning är full av former 

och mönster. Barnen i förskolan bekantar sig med former och mönster genom att pröva 

och utforska. Genom att använda dem i nya kontexter skapar barnen nya former, 

mönster och strukturer. Skapande aktiviteter kan vara de kontexter där barnen kan 

använda matematikens former och mönster för att ge fart till sin fantasi och kreativitet. 

Grieg (2013) påstår att barn klipper och river, ritar och känner på former. Författaren 

menar att ordning, system och struktur ligger i grunden för såväl matematik som 

skapande. Grieg (2013) anser att  

…genom att skapa ordning och system, med hjälp av symmetri och komposition 

strävar vi efter någon slags mening och skönhet i tillvaron. Kopplingen mellan 

matematik och konst är, och har genom tiderna betraktas som, en sanning som vi 

kanske inte alltid reflekterar så mycket över eller ser de uppenbara sambanden 

mellan (s. 46).                   

Ovan nämnda författare betonar vikten av att upptäcka matematiken i barns vardagliga 

situationer och belyser att matematik och skapande är två stora ämnen som kan 
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integreras med varandra i förskolan och främja barns utveckling och lärande på ett 

positivt sätt.  Avsnittet i tidigare forskning berör de didaktiska frågorna vad, hur och 

varför och ger förklaring av vad barns ska tillägna sig under matematiska aktiviteter, 

hur barn ska tillägna sig kunskaper och varför barn ska tillägna sig dessa kunskaper. 

Grundläggande matematik i förskolan har alla förutsättningar för att kunna betraktas 

som skapande verksamhet. När barn håller på med matematik möter de många olika 

matematiska former, mönster och begrepp som de sedan kan använda under sitt 

skapande och tvärtom. Genom skapande aktiviteter kan barn utveckla sina kunskaper 

om matematiska mönster, former och begrepp i och med att under skapande process har 

barn möjlighet att se och visualisera dessa former och begrepp. För att matematikens 

och skapande aktiviteters integration ska förverkligas behövs det förskollärare som är 

medvetna om dessa möjligheter och kan synliggöra dem såväl för sig själv som för barn.  

Sammanfattningsvis vill jag nämna att redogörelsen av tidigare forskning om matematik 

och skapande i förskolan belyser hur viktig matematik och skapande är för barns 

lärande och utveckling. Forskningen visar även att skapande aktiviteter har goda 

förutsättningar för att bidra till utveckling av barns matematiska kunskaper. Eftersom 

under genomgången av tidigare forskning avseende barns matematiska lärande och 

utveckling under skapande aktiviteter fick jag upplevelsen av att den är begränsad kan 

denna min studie bidra med kunskap om hur förskollärares didaktiska överväganden 

påverkar barns matematiska lärande under skapande aktiviteter 

3. Teoretisk bakgrund  
I detta avsnitt presenteras Bishops sex matematiska aktiviteter och sociokulturellt 

perspektiv som studiens tolkningsverktyg.  

3.1 Bishops sex matematiska aktiviteter 
Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) framhåller att matematik finns överallt i barns 

vardag. De hävdar att matematik utvecklas och synliggörs genom handlingar, tänkande 

och uttryckande av idéer som samspelar med varandra genom matematiska aktiviteter – 

formulerade av Bishop (1991, refererad i Heiberg Solem och Lie Reikerås, 2004). Han 

påstår att de sex matematiska aktiviteterna är fundamentala i alla kulturer i arbetet med 

utvecklingen av matematik (ibid.).  De sex matematiska aktiviteterna som jag ska 

redogöra för är att leka, räkna, mäta, förklara, designa och lokalisera:  

Att leka 

Den matematiska aktiviteten att leka innehåller lekar och spel. Det finns olika typer av 

lek och spel som fantasilekar, rollekar, rollspel, kurragömma, strategispel, tärningsspel 

och pussel som kan främja barns matematiska tänkande. Genom exempelvis att delta i 

rollekar tränar barn att förstå en handling, ordningsföljd och finna den logiska 

kopplingen mellan lekens olika handlingar. Genom att spela exempelvis strategispel, 

tärningspel utvecklar barn sina förmågor att räkna, urskilja mellan talbilder och 

talsymboler, utvecklar sitt logiska tänkande och strategiförmåga, förmågan att 

argumentera, uttrycka sina tankar och motivera sina val och strategier (Heiberg Solem 

& Lie Reikerås, 2004).  

Att förklara 

Under matematiska aktiviteten att förklara tränar barn sin förmåga att förklara och 

motivera sina egna och andras tankar, frågor och insikter samt föra resonemang och dra 

logiska slutsatser. Förmågan att motivera sina val och intentioner samt kunna dra 
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slutsatser är av avgörande betydelse inom matematiken (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 

2004).  

Att räkna 

Under den matematiska aktiviteten att räkna tränar barn förmågan att räkna samt 

utveckla sina uppfattningar och kunskaper om talsystem, räkneord och antalsord. Barn 

använder dessa begrepp i olika former hela tiden i deras vardag när de exempelvis sitter 

i samlingen och ska räkna hur många de är, vid matsituationer, när de sjunger, spelar 

eller leker (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). 

Att mäta 

Under den matematiska aktiviteten att mäta tränar barn sina förmågor att jämföra och 

uppskatta, se likheter och olikheter mellan olika föremål, uppfatta måttenheter och 

mätsystem, urskilja längder, volym, tid och vikt. Aktiviteten att mäta genomförs i form 

av lek där barn i praktiken skapar sig förståelse om dessa begrepp (Heiberg Solem & 

Lie Reikerås, 2004). 

 

Att lokalisera  

Under matematiska aktiviteten att lokalisera tränar barn att orientera sig i varierande 

miljöer genom att skapa mentala kartor, lokalisera olika föremål både i ute- och 

innemiljön. Dessutom under dessa aktiviteter utvecklas barns kunskaper om 

placeringsord, lägesbegrepp, riktning och rörelse (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 

2004).  

Att designa 
Genom att delta i den matematiska aktiviteten designa tränar barn sina förmågor att 

urskilja storlek, former och färger, upptäcka mönster, symmetri och asymmetri, bekanta 

sig med olika material och se skillnader mellan dessa egenskaper. Under denna aktivitet 

möter barn även många geometriska former som ger de möjlighet att rita eller 

konstruera olika figurer och objekt (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  

Genomgången av Bishops sex matematiska aktiviteter visar att dessa aktiviteter kan 

främja barns matematiska lärande och utveckling i och med att de är universella och kan 

användas i nästan alla sammanhang. Dessa sex matematiska aktiviteter är dessutom 

något som alla gör under sin vardag. Det som behövs för att Bishops sex matematiska 

aktiviteter ska kunna användas som ett verktyg i skapandet av lärande situationer för 

barn är att det finns kunniga och uppmärksamma förskollärare som kan se dessa 

möjligheter.     

3.2 Sociokulturellt perspektiv  
Under denna rubrik presenteras utvalda centrala begrepp ur sociokulturellt perspektiv 

som teoretiska utgångspunkter i studien. Eftersom syftet med denna studie är att få 

uppfattningar om förskollärares förhållningssätt, deras sätt att stödja och utmana barns 

lärande och kunskapsbildning i matematik blir sociokulturella perspektivet och 

begreppet ”scaffolding” viktigt för att visa vad förskollärare kan göra för att stödja 

barns lärande.  

Wood, Bruner och Ross (2006) hävdar att utifrån det sociala sammanhanget kan barnets 

lärande och problemlösning betraktas som härmande av vuxna. Men vuxnas ingripande 

i lärandeprocessen innebär mer än bara imitation. Det innehåller så kallade 

”scaffolding” processer som bidrar till att barnet får möjlighet att utföra uppgifter och 
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hitta lösningar som annars ligger utanför hens förmågor. Författarna menar att begreppet 

”scaffolding” innebär att de mer kompetenta vuxna ”kontrollerar” de delar av uppgiften 

som inledningsvis är utanför barnets förmågor. Detta leder till att barnet fokuserar på 

och utför uppgiften i relation till sitt kunnande och därmed lyckas i genomförandet.    

Enligt Wood, Bruner och Ross (2006) innehåller ”scaffolding” processen följande 

aspekter:   

 Rekrytering (eng. Recruitment) – denna aspekt innebär att den kompetenta 

vuxne väcker barnets intresse i relation till uppgiftens villkor. 

 Minskning av frihetsgrader (eng. Reduction in degrees of freedom) – denna 

aspekt innebär att den kompetenta vuxne förenklar uppgifter genom minskning 

av valåtgärder som krävs för att komma till lösningen.   

 Bevarande av riktning (eng. Direction maintenance) – denna aspekt innebär att 

den kompetenta vuxne ska bevara barnens uppmärksamhet på uppgiftens 

specifika mål. Det handlar om att hålla barnets uppmärksamhet inom uppgiftens 

ramar samt väcka intresse och motivation.      

 Kritiska aspekters markering (eng. Marking critical features) – denna aspekt 

innebär att den kompetenta vuxne genom att använda varierande metoder riktar 

barns uppmärksamhet till de specifika aspekter som är relevanta för uppgiften.  

 Frustrationskontroll (eng. Frustration control) – denna aspekt innebär att 

problemlösande med eller utan de kompetenta vuxna ska vara varken stressande 

eller skrämmande för barnet. Barnet ska inte utveckla känslan av beroende av 

den vuxne.     

 Demonstration (eng. Demonstration) – denna aspekt innebär att den kompetenta 

vuxne demonstrerar lösning av uppgiften vilket betyder mer än att bara utföra 

inför barnet. Det innebär att idealisera själva utförandeprocessen där läraren 

samtidigt kan slutföra eller förklara för barnet lösningen av uppgiften som är 

redan delvis blivit genomfört av hen. Meningen med demonstrationens aspekt är 

att barnet förväntas att härma det som läraren har genomförd och därmed utföra 

uppgiften på ett mer lämpligt sätt (ibid.).  

Eftersom förskolans läroplan (Skolverket, 2016) lägger ett stort ansvar på förskollärare 

vad gäller planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten kan 

begreppet scaffolding och dess processer användas som ett verktyg för att kunna driva 

en sådan verksamhet som ska främja barns lärande och utveckling. ”Förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för 

utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga” 

(Skolverket, 2016, s. 11). Jag menar att under sitt arbete gör förskollärare olika 

didaktiska val för att främja barns lärande och utveckling. Att ha djupare kunskaper om 

vad scaffolding-process och dess aspekter innebär kan hjälpa förskollärare att leda 

aktiviteten så att varje barn får möjlighet att utveckla sin problemlösande förmåga i 

relation till sina färdigheter. Scaffolding aspekter kan vara ett verktyg för att få bättre 

kännedom om barns möjligheter och förmågor. Eftersom begreppet scaffolding innebär 

vuxnas handledning under olika aktiviteter kan användning av ovan nämnda 

scaffolding-aspekter ge förskollärare goda grunder för att analysera och reflektera över 

sina handlingar, anser jag.      

Säljö (2014) diskuterar i likhet med Wood, Bruner och Ross (2006) också begreppet 

”scaffolding” som han även kallar kommunikativa stöttor och menar att dessa inte bara 

är instruktioner som barnet får från de mer kompetenta personerna under lärande 

processen utan det även innefattar samspelet och kommunikationen mellan dem. Säljö 
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(2014) påstår att med handledning och stöd från mer kompetenta andra blir det lättare 

att lösa problem.  

Vygotskij (1978; 1980, refererad i Björklund, 2008a) hävdar att kunskapsskapande både 

intellektuellt, emotionellt och kommunikativt sker i ett socialt sammanhang genom 

interaktion med andra barn och vuxna. Han understryker det sociala sammanhangets 

betydelse för barns kognitiva utveckling och för utveckling av deras problemlösande 

förmågor. Säljö (2014) menar att utveckling och förändring av människans tankesätt är 

en oavbrutet pågående process där människan tillägnar sig kunskaper genom samspel 

och kommunikation med andra. Författaren använder Vygotskijs begrepp proximala 

utvecklingszoner för att beskriva barns och vuxnas lärande- och utvecklingsprocesser. 

Enligt Säljö (2014) avser Vygotskij med detta begrepp att närmare beskriva det som ett 

barn eller en vuxen kan utgöra själv och det som de utgör med guidning av mer kunniga 

barn eller vuxna. En av de avgörande faktorerna inom utveckligszonen är barnets 

tidigare kunskaper som ger hen möjligheter att lättare ta emot information och stöd från 

mer kompetenta individer. I detta sammanhang kan skola och förskola betraktas som en 

viss kulturell betingad miljö där barns kommunikativa och kognitiva förmågor 

utvecklas. 

Lave och Wenger (1991) uttrycker att lärande sker oavbrutet oavsett var individen 

befinner sig. Lärande sker inte bara inom förskolas och skolas institutionella ramar utan 

det sker även genom individens deltagande i olika sociala kontexter och praktiker där 

handledning från mer kompetenta personer har en avgörande betydelse. Forskarna 

hävdar att barn oundvikligt deltar i praktiska sammanhang. För att kunna skapa sig 

kunskaper krävs det att de är aktiva i gemenskapens sociokulturella praktiker. 

Författarna påstår att lärande, tänkande och kunnande är aspekter som utvecklas genom 

gemensamma aktiviteter som bildas inom den sociala och kulturella omgivningen. I sin 

tur påstår Björklund (2008a) att förskolan i det nuvarande samhället är den miljön där 

barns samspel och interaktion med andra barn och vuxna sker i och med att barn 

tillbringar en stor del av sin vardag på förskolan.  Förskollärares roll som ledare är 

därmed av avgörande betydelse eftersom hen ska främja barns lärande och utveckling, 

ska uppmärksamma barns sätt att tänka och samspela med sin omgivning. 

Genomgången av utvalda centrala begrepp, begreppet ”scaffolding” och den proximala 

utveckligszonen i det sociokulturella perspektivet har visat att den sociala gemenskapen 

har en stor betydelse för barns kognitiva och sociala utveckling där den mer kompetenta 

individen spelar en viktig roll. Scaffolding processen synliggör även de didaktiska val 

som förskolläraren gör för att främja barns kunskapsskapande. Förskollärares didaktiska 

överväganden och begreppet scaffolding kan förknippas genom att förskolläraren väljer 

och anpassar aktivitetens svårighetsgrad till barnets proximala utveckligszon, det vill 

säga den nivån som barnet befinner sig i så att barnet kan klara och kan lyckas med 

uppgiften. Den vuxnes sätt att handleda och guida barnet är av avgörande betydelse för 

barns lärande och utveckling av problemlösande förmågan. Barn tillägnar sig kunskaper 

genom kommunikation och interaktion med andra vilket lägger en stor betydelse på 

förskolan som är en social gemenskap i sig och där förskollärares roll som ledare är en 

avgörande faktor.  

4. Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur förskollärare arbetar med barns 

matematiska lärande i skapande aktiviteter. Vidare vill jag undersöka förskollärares 

uppfattningar av skapande aktiviteters betydelse för barns matematiska lärande. Jag 
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kommer även att undersöka vilka arbetsmetoder förskollärare använder för att stödja 

barns matematiska lärande. Studiens syfte tar sin utgångspunkt ifrån sociokulturellt 

perspektiv med fokus på lärarrollen, det vill säga vilka förhållningssätt förskollärare 

visar och vilka didaktiska val de gör i aktiviteterna för att stödja barns lärande.   

Studiens frågeställningar är: 

 Vilka uppfattningar har ett urval förskollärare om betydelsen av skapande 

aktiviteter i barns matematiska lärande?  

 Vilka arbetsmetoder använder förskollärarna i ateljén för att stödja barns 

matematiska lärande?     

5. Metod 
I detta avsnitt presenteras min sökning efter tidigare forskning, studiens utformning, 

urval av förskolor, genomförande av intervjuer och observationer samt bearbetning av 

det insamlade materialet.  

Forskning för denna studie har sökts inom områden för barns matematiska lärande och 

barns skapande i förskolan. Peer reviewed och full text vetenskapliga artiklar inom 

dessa områden sökts från databasen Eric med sökord early childhood education, 

mathematics, aesthetics, preschool, sweden samt från Google scolar med sökord 

mathematics AND aesthetics in preschool. 

5.1 Val av metod  
Eftersom studiens syfte är att bidra med kunskap om en grupp utvalda förskollärares 

förhållningssätt och arbetssätt kring barns matematiska lärande i skapande aktiviteter 

valdes intervju och observation som metod. Jag anser att intervju är en passande metod i 

denna studie för att få kunskap om förskollärares uppfattningar av hur de kan arbeta 

med utveckling av barns matematiska kunskaper under skapande aktiviteter. För att 

kunna få möjlighet att dra paralleller mellan förskollärares uppfattningar och arbetssätt 

avseende barns matematiska lärande i skapande aktiviteter valdes dessutom observation 

som en ytterligare metod. Dessutom har jag intentionen att synliggöra Bishops sex 

matematiska aktiviteter i utformning av skapande aktiviteter och i barns skapande med 

hjälp av intervjuer och observationer.   

I studien används semistrukturerade intervjuer. Stukat (2011) anser att under sådana 

intervjuer bidrar samspelet mellan intervjuaren och respondenten till att få djupare 

information. Inför semistrukturerade intervjuer utformar intervjuaren en intervjuguide 

enligt studiens syfte. I dessa intervjuer har respondenten möjlighet att svara fritt på sitt 

eget sätt. Frågorna behöver inte komma i samma ordning som i intervjuguiden. 

Intervjuaren kan även ställa följdfrågor om det uppstår ett behov (Bryman, 2011). I de 

semistrukturerade intervjuerna använde jag en intervjuguide (se Bilaga 1) med 

samtalsämnen om förskollärares förhållningssätt och arbetssätt kring barns matematiska 

lärande med stöd av skapande aktiviteter. Intervjuguiden formulerades utifrån studiens 

syfte och frågeställningar. Dessutom ställde jag några följdfrågor beroende på 

respondenternas svar som även synliggörs i resultatdelen.   

Stukat (2011) hävdar att observationen är en användbar metod när forskaren vill 

undersöka om respondenternas svar stämmer överens med det som de säger. 

Observationerna som genomfördes i denna studie kallas för strukturerade och icke-

deltagande observationer. Med strukturerade observationer menas att forskaren i förväg 

bestämt sig för vad som ska observeras och hur observationen ska genomföras. Med 
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icke – deltagande observationer menas att forskaren observerar utan att själv delta i 

aktiviteten (Bryman, 2011).       

5.2 Urval av förskola  
Jag valde att genomföra min studie på en och samma förskola. Förskolan som har 

deltagit i denna studie är en kommunal förskola i Sverige. Jag har medvetet inte valt en 

förskola med någon inriktning eftersom jag anser att matematik och skapande är två 

ämnen som poängteras i förskolans läroplan (Skolverket, 2016). Därmed ska de finnas i 

förskolans verksamhet och vardag hela tiden oavsett om förskolan har matematik och 

skapande som prioriterande mål eller inte. Förskolan som jag genomförde min studie på 

är den andra förskolan som jag har tagit kontakt med eftersom den första förskolan som 

jag hade kontaktat tyvärr inte ens svarat på förfrågan om att delta i studien.     

Jag har valt att intervjua två förskollärare, en från avdelningen för äldre barn som 

dessutom arbetar som ateljérista och den andra från avdelningen för yngre barn. Jag 

valde att intervjua förskollärare från två avdelningar med olika åldersgrupper med tanke 

på att få uppfattning om de två förskollärarnas arbetssätt och förhållningssätt kring 

matematik och skapande i förskolan.  

Vad gäller observationer planerade jag i början att observera äldre barns skapande 

aktiviteter med fokus på matematik och eventuellt genomföra en observation på 

avdelningen för yngre barn på samma förskola. Men tyvärr uppstod ett hinder med att 

genomföra observationen på avdelningen för äldre barn och jag fick ändra det som jag 

hade planerat från början. Då frågade jag på avdelningen med yngre barn om 

möjligheten att observera där och fick ett positivt svar. 

5.3 Genomförande av intervjuer och observationer 
Jag började genomförande av denna studie med att kontakta förskolans biträdande 

förskolechef personligen via telefon. Jag presenterade mig kortfattat och berättade om 

vad studien i detta examensarbete handlar om och frågade om möjligheten att 

genomföra min studie i denna förskola. Sedan skickade jag via e-post 

informationsbrevet till förskolechefen (se Bilaga 2) där det stod mer detaljerad 

information om mig och om studien. Dessutom skickade jag till förskolechefen 

informationsbrev till vårdnadshavarna med samtyckesblankett (se Bilaga 3). Efter några 

dagar kontaktade jag igen förskolechefen för att få veta om de har blivit intresserade av 

att delta i min studie. Förskolechefen tipsade mig vilka förskollärare som skulle kunna 

delta i min studie och berättade även att en av dem arbetade som ateljérista och det är 

hon som arbetar med barns skapande på de äldre barnens avdelning. Efter att jag hade 

fått ett positivt svar från chefen kontaktade jag förskollärare för att boka tid för 

intervjuer och för genomförande av observationer. Jag skickade även via e-post 

intervjuguiden (se Bilaga 1) till förskollärarna innan mitt besök för att de kunde ta del 

av den och för att samtalet skulle bli så givande som möjligt.   

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats, efter avslutad arbetstid. 

Respondenterna valde själva tid och plats för intervjun. Första intervjun ägde rum i 

förskolans arbetsrum och den andra genomfördes i ett rum där personalen brukar ha 

möten med vårdnadshavare. Innan intervjun började presenterade jag mig och berättade 

om studiens syfte samt om att deltagandet i studien var frivillig och medgivandet kan 

alltid dras tillbaka vilket också stod i informationsbrevet till förskolechefen (se Bilaga 

2). Jag berättade även om etiska principer vilket bland annat innebär att allt insamlat 

material kommer att hanteras med varsamhet och alla deltagares uppgifter kommer att 
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vara anonyma och ingen obehörig kommer att ta del av det (Vetenskapsrådet, 2011). 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av mobiltelefon. Innan intervjun började bad jag 

om tillåtelse att ljudinspela vårt samtal. Första intervjun varade cirka 30 minuter och 

den andra varade cirka 20 minuter.       

Innan jag går djupare in i beskrivning av bearbetning av resultatet kommer jag att ge 

några bakgrundsfakta om förskollärarnas arbetserfarenhet, utbildning och de 

avdelningarna de arbetar på. I arbetet är förskollärares namn fingerade och de benämns 

som Johanna och Christina.  

Förskolläraren Johanna har arbetat som förskollärare i tolv år. Hon har gått en 

utbildning med inriktning på språk och kommunikation dessutom har Johanna deltagit i 

en utbildning om kreativ bild och form. Johanna arbetar på yngre barns avdelning med 

barn mellan ett till tre år. Förskolläraren Christina har gått en utbildning med 

mångkulturell inriktning där ingick både matematik och estetiska läroprocesser. 

Dessutom valde Christina att specialisera sig i bild. Christina arbetar i förskolans ateljé 

med barn mellan två och ett halvt till fem år. Hennes arbete i ateljén beror på varje 

avdelnings handlingsplan och hur de tänker arbeta med matematik.  

Observationerna genomfördes på de yngre barnens avdelning under en vecka. För att 

kunna genomföra observationerna behövdes vårdnadshavarnas godkännande därför 

delades informationsbrev med samtyckesblankett ut till vårdnadshavarna (se Bilaga 3) 

två veckor innan genomförandet av observationerna. I informationsbrevet informerade 

jag vårdnadshavare att allt insamlat material kommer att användas med varsamhet och 

varken barnen, förskollärare eller förskolan kommer att kunna identifieras 

(Vetenskapsrådet, 2011). Jag fick vårdnadshavarnas samtycke för fyra barn. I samtliga 

observationer deltog samma fyra barn mellan två till tre år och en förskollärare som jag 

intervjuade. I en av observationerna deltog förutom den förskolläraren jag intervjuade 

även en annan pedagog.  Både under videofilmningen och sedan under renskrivningen 

samt analysen av just denna observation var mitt fokus inriktat mot den förskolläraren 

som jag intervjuade. I de resterande observationerna deltog bara den förskolläraren som 

jag intervjuade. Observationerna skedde på avdelningens skaparhörna och genomfördes 

med hjälp av mobiltelefonens videokamera samt att jag gjorde några anteckningar med 

penna och papper. Innan jag började videofilma berättade jag för barnen att jag skulle 

filma deras aktivitet och frågade om deras godkännande. Jag har spelat in fyra 

observationer, tre av dem är cirka 90 minuter lång sammanlagd och den fjärde är cirka 

13 minuter lång sammanlagd på grund av tekniska problem.  

     

5.4 Bearbetning av intervjuer och observationer 
Jag började bearbetning av intervjuerna med att skriva ut dem för att kunna analysera 

och kategorisera. Bryman (2011) anser att utskrivning av intervjuer är en tidskrävande 

process som kan ta flera timmar att genomföra.    

Intervjumaterialet skrevs ut i Word program. Jag använde mig av två dokument i vilka 

jag skapade tabeller med tre kolumner. I det ena dokumentet skrev jag ut intervjun som 

en helhet. I den vänstra kolumnen har jag skrivit intervjufrågor, i de andra två 

kolumnerna har jag skrivit respondenternas fingerade namn och deras svar. Därefter har 

jag läst igenom intervjuutskriften och markerat all relevant information. I det andra 

dokumentet i den vänstra kolumnen har jag skrivit de kategorier som jag kommit fram 

till och i de andra två kolumnerna har jag skrivit respondenternas namn och svaren som 

hör ihop med kategorierna.  
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Observationsmaterialet har jag skrivit ut för hand. Jag har gått igenom det utskrivna 

materialet flera gånger och markerat med olika pennor och färger all relevant 

information samt deltagares fingerade namn för att det ska bli lättare att se vem som 

säger vad eller vad de gör.             

I analysen har jag utgått ifrån studiens syfte, tidigare forskning och teorier. 

Tolkningsverktygen i analysen var Bishops sex matematiska aktiviteter och scaffolding-

processen. Dessa matematiska aktiviteter valdes eftersom de kan vara ett bra underlag 

för förskolläraren att arbeta med barns matematiska lärande och utveckling såsom under 

skapande aktiviteter och i andra styrda eller vardagliga sammanhang. Scaffolding-

processen valdes som tolkningsverktyg eftersom den kan ge en uppfattning om vilka 

didaktiska val förskollärare gör för att främja barns lärande. De kategorier som jag kom 

fram till i analysen av intervjuerna är följande: förskollärares uppfattningar om arbetet 

med matematik, förskollärares uppfattningar om skapande aktiviteter och dess 

möjligheter för barns matematiska lärande, förskollärares metoder i arbetet med 

matematik i vardagen och förskollärares metoder i arbetet med matematik under 

skapande aktiviteter.            

Eftersom syftet med observationerna är att närmare studera förskollärares handlingar 

och arbetssätt i praktiken valde jag att avgränsa analysen av observationer inom en 

kategori där ska jag försöka synliggöra på vilket sätt förskolläraren arbetar för att främja 

barns matematiska lärande under skapande aktiviteter. Jag har valt följande kategori: 

förskollärares metoder och förhållningssätt i arbetet med matematik under skapande 

aktiviteter.    

6. Resultat  
Under denna rubrik presenteras resultat för intervjuer med två förskollärare samt 

resultat för tre observationer av skapande aktiviteter med fokus på matematik.  

6.1 Intervjuresultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuer med två förskollärare avseende barns 

matematiska lärande under skapande aktiviteter. Resultat presenteras med kategorierna 

som rubriker.  

6.1.1 Förskollärares uppfattningar om arbetet med matematik 

Under denna rubrik presenteras vilket förhållningssätt förskollärare visar i arbetet med 

matematik. Här synliggörs även förskollärares tankar om utveckling av barns 

matematiska kunskaper samt skapande förmågor i förskolan och förskollärares 

överväganden vid planering av matematiska aktiviteter.   

Båda förskollärarna, Johanna och Christina berättar att det är viktig att lyssna på barnen, 

vara nyfiken och ställa frågor, samtala med barnen och förklara och berätta hur saker 

och ting fungerar. Johanna berättar att det är även viktig att observera barnen för att 

kunna se vad barnen kan och upptäcka ”…det kompetenta barnet i varje barn” 

(Johanna). Det betonas även vikten av att vara närvarande och lyhörd till det barnen 

visar intresse för att kunna uppmärksamma matematiken och även presentera nya 

begrepp och fenomen.  

Jag tänker att det handlar mycket om att uppmärksamma det de själva tar initiativ 

till och då sätta ord på det de gör, att ge de begreppen och förtydliga för dem det 

de redan är i och sedan även presentera nya saker och introducera sådana saker 
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som de inte skulle ha valt själva. Att man gör egna lärarsituationer så att de får 

flera olika typer av matematiska upplevelser. (Christina)     

Detta intervjuutdrag om förskollärares förhållningssätt i arbetet med matematik kan 

relateras till scaffolding och aspekter rekrytering och bevarande av riktning. Aspekterna 

rekrytering och bevarande av riktning synliggörs genom att förskollärare riktar barns 

uppmärksamhet till matematik genom att ta hänsyn till deras visade intresse och 

använder det som ett verktyg för att väcka såväl större intresse som att bevara detta 

intresse. Genom att samtala och kommunicera med barnen hjälper förskollärare dem att 

lägga märke till matematik med dess begrepp och fenomen samt lättare förstå det.  

Johanna betonar även vikten av att tänka på åldersgruppen för att kunna sätta rätt nivå 

och skapa bra utmaningar för barnen till deras ålder. 

Jag tror först och främst att det är väldigt viktigt att förhålla sig till vilken 

åldersgrupp man har. Det skulle jag nog säga att det är nog bland de viktigaste så 

att man inte sätter för hög nivå eller för låg nivå utan man försöker att skapa en bra 

utmaning för barnen till deras ålder, så att man inte tror att… så att inte går för fort 

fram eller någonting så där. (Johanna) 

I ovan beskrivna intervjudel synliggörs scaffolding genom att förskolläraren betonar 

vikten av att ta hänsyn till barns ålder i arbetet med matematik. Förskollärares 

förhållningssätt relateras till scaffolding i och med att denna process innebär att den mer 

kompetenta vuxne leder barnet under aktiviteten på ett sådant sätt som hjälper hen att 

klara uppgiften i relation till sitt kunnande. För att kunna få större möjligheter att leda 

barnet genom aktiviteten och ge lagom svåra uppgifter är det viktigt att anpassa 

aktivitetens svårighetsgrad till barns ålder.   

En av förskollärarna, Johanna, framhåller att i arbetet med matematik är det viktig att 

synliggöra för sig själv som pedagog att man faktiskt arbetar med matematik och att 

matematik finns med i förskolans vardagliga sammanhang. Det är viktigt att titta 

tillbaka och reflektera över det man arbetar med.  

Det behövs inte så mycket egentligen för att matten ska finnas där, utan vi 

benämner otroligt mycket hela tiden och det säger jag igen det är viktigt att man 

synliggör kanske mer för sig själv som pedagog att ”Ja, vad har jag faktiskt gjort 

nu?” (Johanna)  

Från detta intervjuutdrag tydliggörs vikten av som förskollärare ha förmågan att se 

matematiken i vardagliga kontexter. För att kunna upptäcka matematiken i förskolans 

vardag är det viktigt att vara medveten och öppen till matematik och även vara kritisk 

till sitt eget arbetssätt. Med tanke på att begreppet scaffolding innebär den kompetenta 

vuxnes sätt att leda barnet under aktiviteter understryks här den kompetenta vuxnes 

egna uppfattningar och kunskaper om matematik i och med att den vuxne själv ska ha 

kunskaper om hur den specifika uppgiften ska lösas för att kunna handleda barnet under 

aktiviteten.  

Christina i sin tur betonar vikten av att förskollärare ska ha en kunskapsgrund för att 

kunna ge svar på barnens frågor och leda vidare samt kunna själv ställa nyfikna frågor. 

Christina understryker speciellt materialkunskap och förståelsen av hur olika material 

fungerar i olika aktiviteter. Materialkunskap är viktig för att inte sätta barnen i omöjliga 

situationer. Att ha kunskaper innebär också att ha förmågan att lösa problem som kan 

uppstå under aktiviteten.  
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…att jag som pedagog ska kunna lösa ett problem som uppstår, för att barnen är i 

en skapande process, om det är nu vilket lim som passar bäst till det här eller hur 

man får lera att bygga på höjden eller vad som helst. (Christina)  

Trots att detta intervjuutdrag inte synliggör förskollärares förhållningssätt till arbetet 

med just matematik är den värd att beskrivas under denna kategori. Det synliggör 

förskollärares uppfattningar om vilka kunskaper en förskollärare ska ha för att kunna 

leda barnen under en skapande aktivitet. Dessutom kan materialkunskap och förmågan 

att lösa problem som uppstår under aktiviteten som Christina nämner relateras inte bara 

till skapande utan även till matematiska aktiviteter. Arbetet med matematik innefattar 

användning av olika typer av material som kan betraktas som ett verktyg för att kunna 

synliggöra och visualisera matematiska begrepp och fenomen för barn. Förskollärares 

förhållningssätt kan kopplas till scaffolding genom att återigen nämna att detta begrepp 

innebär den kompetenta vuxnes sätt att guida barnen under aktiviteten och för att kunna 

guida och visa lösningen av uppgiften behöver hen själv ha vissa kunskaper i relation 

till den specifika aktiviteten.      

 

Det betonas även vikten av att utveckla barns matematiska kunskaper och skapande 

förmågor i förskolan. Johanna berättar att barnen får en ökad medvetenhet för att göra 

sig förstådda och bli mer självständiga. Vad gäller skapande aktiviteter berättar 

Christina att det är viktigt för barns personliga utveckling och identitetsutveckling. 

Barns personliga utveckling och identitetsutveckling betonas även inom musik och 

drama. För den matematiska delen anser Christina att det handlar om att barn ska få en 

grund att stå på, att de kan känna igen begrepp och ha kunskaper om räkning när de 

börjar skolan.  

Och det kan jag tro gör att de får en bättre tillit till sin egen förmåga att klara det 

här och att de inte känner att de inte kan, eftersom man har sett att det har varit ett 

ämne som många upplever att de inte kan. (Christina)  

I detta intervjuutdrag synliggörs inte scaffolding eftersom utdraget inte handlar om 

förskollärares sätt att handleda barnen igenom problemlösande processen utan det 

beskriver förskollärares tankar om matematikens och den skapande förmågans vikt för 

barns utveckling i förskolan. Christina anser att matematik i förskolan ska underlätta 

barns lärandeprocesser senare i skolan. Men förskolans matematik handlar inte bara om 

att förbereda barn inför skolan utan det innebär att ge barn ett verktyg att utforska sin 

omgivning och därmed främja sin kognitiva utveckling. Eftersom matematik och dess 

aspekter kan finnas i de flesta akademiska och estetiska ämnen samt i de flesta 

vardagliga kontexter är det viktig att barn får möjlighet att utveckla sina matematiska 

kunskaper redan i förskolan.    

Förskollärare berättar även om vilka överväganden de gör vid planering av matematiska 

aktiviteter. Här synliggörs vilka didaktiska val förskollärare gör för att främja barns 

matematiska utveckling. Christina berättar att inför planering av aktiviteter och 

introduktion av nytt material eller fenomen ska förskollärare utgå ifrån barns ålder, 

kunskapsnivå och förmågor. Både Johanna och Christina betonar vikten av att ha ett 

syfte vid planering av aktiviteter, att tänka över vad förskollärare vill ge barn för 

möjlighet att lära sig samt fundera över hur och varför.  

Fundera ut ett syfte, vad är det jag vill… vad är det jag vill introducera eller 

presentera och hur gör jag, hur kan jag få syn på vad barnen kan med det här, och 



 

17 

 

på vilket sätt sätter jag ihop det, vilket material passar bäst och så beroende på det 

utvecklar man aktiviteten. (Christina)  

I detta intervjuutdrag synliggörs didaktiska frågorna vad, hur och varför.  Vad relateras 

till innehållet av aktiviteten som förskollärare har planerat. Hur relateras till 

förskollärares metoder och arbetssätt som hen använder under aktiviteten för att främja 

barns lärande. Varför relateras till syftet av aktiviteten, det vill säga vad förskollärare 

vill uppnå med denna aktivitet.         

6.1.2 Förskollärares uppfattningar om skapande aktiviteter och dess 

möjligheter för barns matematiska lärande  

Under denna rubrik presenteras förskollärares föreställningar om skapande aktiviteter 

och de möjligheter eller svårigheter som kan finnas för barns matematiska lärande under 

skapande aktiviteter.  

Bland de möjligheter som skapande aktiviteter kan erbjuda nämns användning av sinnen 

i utveckling av barns matematiska kunskaper. Båda förskollärarna, Johanna och 

Christina berättar att under skapande aktiviteter har barnen möjligheter att använda sina 

sinnen, att få prova sig fram, använda känslor och få större upplevelser än att bara ta till 

sig. Skapande ger möjlighet att lättare förstå matematik.  

Bild och skapande är ofta…du får använda lite fler sinnen, du blir känsligare, du 

blir lite…större upplevelser, annars kan matematik vara lite hårdare, lite kallare, 

lite opersonligare. (Christina) 

Dessutom nämner en av förskollärarna, Christina, även möjlighet att använda 

matematik för att knyta ihop mål som står i läroplanen. ”Det finns inget mål du inte kan 

använda skapande aktiviteter till” (Christina). På frågan om det är möjligt att integrera 

matematik med barns skapande ger båda förskollärarna positiva svar. Johanna nämner 

möjligheten att synliggöra matematik genom färger och former. Christina anser att det 

är väldigt lätt att integrera matematik med barns skapande eftersom barnen kan prova 

och göra saker som de tycker att de inte kan, men slutligen upplever barnen att de 

lyckas.   

Barnen, nästan alla barn tycker att de kan rita eller måla och alla de sakerna men 

när man frågar om de tycker att de kan matematik så säger de inte alltid ja. Så att 

om man lägger ihop de typerna av ämnen så stöttar man det för att de har redan, 

att de tycker att de kan och så gör de det där att de kanske inte tycker att de kan 

eller som är helt nytt för dem och så att de upplever att de lyckas. (Christina).      

På frågan om vilka svårigheter som kan finnas i arbetet med matematik under skapande 

aktiviteter nämner förskollärare två aspekter. Christina säger att den enda svårigheten 

som hon kan nämna är brist på kunskap hos pedagogen eller materialbrist. Johanna 

nämner att kunna upptäcka barns individualitet och väcka intresse samt inspirera barn 

att vara med om aktiviteter.  

Alla barn är ju olika och behöver ju olika, mer eller mindre…att man ser vilka 

individer de är. Sedan har man ju de som faktiskt inte tycker om kanske att vara så 

mycket med på aktiviteter eller något så kan det ju vara att de känner sig inte riktig 

intresserade och det är det som är den första svårigheten, eller jag ser inte det som 

svårighet jag ser det snarare som en utmaning för mig själv i mitt yrke för att kunna 

få med det här barnet. (Johanna)  
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De olika intervjudelarna som berättar om förskollärares tankar och uppfattningar om 

skapande aktiviteter och dess möjligheter eller svårigheter i arbetet med matematik kan 

relateras till begreppet scaffolding genom att förskollärare ska ha tydliga föreställningar 

om vilka möjligheter eller svårigheter kan finns i skapande aktiviteter för barns 

matematiska lärande. Dessutom för att kunna stödja barnet och ge lösning till problemet 

måste förskollärare skaffa sig kunskaper om barns förmågor och intressen.  

6.1.3 Förskollärares metoder i arbetet med matematik i vardagen  

Under denna rubrik presenteras de metoder som förskollärare använder för att arbeta 

med matematik under vardagliga, rutinmässiga situationer. Från förskollärares svar 

framgår att i år har de inte matematik i fokus men att den alltid finns med i förskolans 

aktiviteter. ”Alltså du får alltid in matematik och språk, känns som de ämnen som är i 

varenda aktivitet, så är de ändå där och då får man ta till vara på” (Christina).     

I vardagliga, rutinmässiga situationer använder förskollärare olika metoder för att stödja 

barns lärande.  

När jag tänker på matematik i förskolan och särskilt på våra åldrar då tänker jag 

mera på väldig låg nivå, att det blir automatiskt i vardagen, ibland vet de inte ens 

om det. Man benämner inte att nu ska vi ha matematik utan det kommer mer och 

mer i vardagen. (Johanna) 

Christina berättar att i vardagen gäller det att följa barnen i den aktiviteten de är och 

sätta ord på vad de gör och hjälpa till med begreppen. Bland vardagliga och 

rutinmässiga situationer nämner förskollärare barns vardagslekar, klädsituationer, 

fruktstunder, matsituationer, och även barns leksituation ute i sandlådan. Christina 

nämner att under matsituationer kan man bekanta barnen med begreppen stor och liten 

genom att exempelvis jämföra karotterna och ute i sandlådan kan man få in volym och 

mängder. Under klädsituationer kan man uppmärksamma matematik genom att 

benämna exempelvis par eller tala om för barn att de ska sätta på först den ena skon 

sedan den andra skon. Under klädsituationer är det möjligt även att utveckla barns 

kroppsuppfattning genom att påpeka att man har två fötter och därför behöver man två 

skor eller två stövlar. Vad gäller fruktstunder, så berättar Johanna att matematik 

synliggörs genom att rikta barns uppmärksamhet till frukternas olika former och färger, 

jämföra de formerna och även bekanta barnen med matematiska begreppen hel och halv 

vilket förstärks med användning av TAKK1 tecken.  

 
Eller så har vi ju till exempel fruktstunden. Här har vi ett helt äpple och nu ska vi 

dela det till exempel och då blir det två halvor, så det blir till var och en sedan så 

vidare och så vidare och det blir klyftor och så där och hur många klyftor är det 

och så där. (Johanna)      

Intervjuutdraget om klädsituationer och fruktstunder kan relateras till Bishops 

matematiska aktivitet räkna. Aktiviteten räkna synliggörs både under klädsituationer 

och fruktstunder genom att barnen svarar på frågan hur många. Här synliggörs även 

aktiviteten designa då förskollärare använder frukter för att synliggöra för barnen 

former och färger, dess likheter och skillnader. I aktiviteten designa svarar barn på 

                                                 
1 Tecken som AKK (TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är en metod 

som stödjer kommunikation. TAKK används tillsammans med tal och underlättar språkförståelse och 

lärande. Från https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-

och-kompletterande-kommunikation/manuell-och-kroppsnara-akk2/tecken-som-akk/ (2016-12-27).  

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/manuell-och-kroppsnara-akk2/tecken-som-akk/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/sprak-och-kommunikation/alternativ-och-kompletterande-kommunikation/manuell-och-kroppsnara-akk2/tecken-som-akk/
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frågan vad. Här kan aktiviteten mäta också ses genom att förskollärare gör jämförelser 

och riktar barns uppmärksamhet till karotternas storlek samt nämner de möjligheter som 

finns i sandlådan för att utveckla barns kunskaper om mängder och volym. I aktiviteten 

mäta svarar barn på frågan hur mycket. Under dessa aktiviteter utvecklar förskollärare 

också barns förståelse av begreppen hel och halv samt förståelsen av ordinaltal genom 

användning av talord som första och andra. Detta intervjuutdrag kan kopplas till 

scaffolding-processen och aspekten rekrytering. Aspekten rekrytering synliggörs här 

genom att beroende på situationen använder förskollärare olika metoder för att väcka 

barns intresse till matematik och dess begrepp som exempelvis i det ovan beskriva 

citatet där förskolläraren använder frukterna för att synliggöra för barnen begreppen hel 

och halv.  

Bland andra vardagliga aktiviteter där de arbetar med matematik nämner förskolläraren 

Johanna också samlingar.  

Till exempel när vi har våra samlingar, då har vi en rund matta och liksom att barn 

får sitta bredvid och ibland så sjunger vi sånger… så kan vi kan räkna barnen hur 

många vi är, sedan får barnen ta olika kort, till exempel och de får visa och hur 

många kort har vi framme nu till exempel och vilka sånger vi har sjungit och vi 

räknar en, två, tre innan vi börjar. (Johanna)   

Detta utdrag från intervjun presenterar en samlingssituation där Bishops matematiska 

aktivitet räkna synliggörs genom att barn svarar på frågan hur många och räknar alla 

som är närvarande och de korten som ligger framme samt räknar de till tre innan de 

börjar sjunga. Under aktiviteten räkna kommer barnen i kontakt med antalsord och 

talsystem, kardinaltalsprincipen. Utdraget från intervjun kan kopplas till scaffolding-

processen och aspekten rekrytering. Rekrytering synliggörs genom att förskollärare 

väcker barns intresse till samling genom att ställa frågor och uppmuntra barnen att 

själva räkna, ta kort och visa, det vill säga involvera barnen in i aktiviteten. Utdraget 

kan relateras även till scaffolding aspekten demonstration i och med att förskolläraren 

nämner att ”Vi sjunger” och ”Vi räknar” vilket betyder att de vuxna utför uppgiften 

tillsammans med barnen, demonstrerar hur uppgiften kan lösas.      

Bland vardagliga aktiviteter kan även nämnas barns uteaktiviteter där matematik 

uppmärksammas genom skogsmaterial. Materialet har en viktig betydelse för barns 

utveckling. Ett bra urval av material kan utveckla aktiviteter som barn deltar i och 

stimulera deras intresse. Skogsmaterial erbjuder bra förutsättningar för att stimulera 

bans intresse och synliggöra matematiken med dess begrepp för barn.  

Men vi är ju också ute mycket och tar in mycket skogsmaterial ibland. Vi pratar 

om pinnar och kottar och hur de ser ut, kort och tjock och lång och smal, så det blir 

motsatsord också, väldigt mycket. Nu är den en kort pinne men den här är jättelång 

medan den här är kort och tjock och den här är lång och smal, liksom så där. Så att 

vi får in det de brukar tycka om. Och hur många grankottar hittar vi då och hur 

många tjocka kottar hittar vi till exempel och då brukar de sitta och småräkna på 

sitt sätt. (Johanna) 

Ovan beskrivna utdrag från intervjun kan relateras till Bishops matematiska aktiviteter 

räkna och mäta. Aktiviteten räkna synliggörs genom att barn svarar på frågan hur 

många och räknar kottarna som de har samlat. Aktiviteten mäta synliggörs genom att 

barn får jämföra och sortera pinnar och kottar efter egenskaper såsom längd och 

tjocklek. Detta intervjuexempel kan kopplas till scaffolding-processen och aspekten 

rekrytering. Rekrytering synliggörs genom att förskolläraren tar hänsyn till barnens 
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intresse till skogsmaterial och använder det som medel för att samtala om matematik 

och rikta barns uppmärksamhet till de olika matematiska begreppen. 

6.1.4 Förskollärares metoder i arbetet med matematik under skapande 

aktiviteter  

Under denna rubrik presenteras metoder som förskollärare använder för att utveckla 

barns kunskaper i matematik under skapande aktiviteter. Med tanke på att i skapande 

aktiviteter spelar materialet en central roll har det en avgörande betydelse även för barns 

matematiska lärande under skapande.  

Det framgår från båda förskollärarnas svar att de använder mycket färger och arbetar 

med former samt måleri. ”… för barnen har alltid ett eget intresse av färg så det är 

sådant tacksamt material eller hur kan man säga” (Christina). Johanna berättar om 

projektet ”Babblarna2” som de arbetar med och där uppmärksammar de mycket färger. 

Nä men det är ju som vi jobbar nu med Babblarna till exempel och de har olika 

färger och barnen tycker det är jätteintressant. Vi hade en grupp nu, som nyss flyttat 

upp till större avdelningar och då hade jag skrivit ut Babblarnas namn blå, rosa… 

och inte… eller jag tänkte på Babblarna men… och deras färger och då la jag ut 

det på mattan och sedan barnen fick komma in och de kopplade ju de direkt till 

Babblarna, och började räkna hur många de var och de visste exakt att det är 6 

babblar och det var ingen som fattades och sedan fick de… hade jag gömt de olika 

Babblarna i kojan, på mattan, på soffan och så vidare och så fick de turas om och 

hämta en, leta på de här babblarna i tur och ordning och sedan när de har hittat alla 

babblarna då räknar dem fram och tillbaka och pratar även om färger. (Johanna)     

Intervjuutdraget kan relateras till Bishops matematiska aktivitet designa, förklara, räkna 

och lokalisera. Aktiviteten designa synliggörs genom att barnen under aktiviteten får 

arbeta med färger och babblarnas figurer. Här synliggörs även aktiviteten förklara 

eftersom barnen får associera färgerna med babblarnas färger och prata om de färgerna. 

Aktiviteten räkna synliggörs genom att barnen får räkna babblarnas kort och figurer. 

Matematiska aktiviteten lokalisera synliggörs genom att barnen fick leta efter 

babblarnas figurer på olika ställen i rummet. För att kunna göra det måste barnen 

orientera sig i rummet och förstå var i rummet de olika figurerna kan vara. Under denna 

aktivitet fick barnen även träna på ordningsföljd då barnen fick turas om och leta efter 

babblarna. Ovan beskrivna intervjudelen kan relateras till förskollärares scaffolding 

genom aspekten rekrytering. Rekrytering kan kopplas till detta ovan nämnda exempel 

genom att barnen får uppgift att känna igen färgerna, träna på turtagning, orientering 

och räkning. För att kunna väcka barnens intresse till aktivitetens dessa uppgifter 

använder förskolläraren Babblarna som ett verktyg.       

Johanna berättar att under skapande aktiviteter förutom att prata om färgerna 

uppmärksammar de även antal föremål som behövs för att kunna måla.   

Men sedan allting som att vi behöver pensel, papper, vi behöver vatten om det är 

vattenfärg och det är FYRA saker som vi måste ha som ska fungera tillsammans i 

ett sammanhang. (Johanna)  

                                                 
2 Babblarna är språkutvecklande pedagogiska barnfigurer baserade på Karlstadmodellen. 

”Karlstadmodell” är en träningsmetod för barn med språk- och talsvårigheter. Från 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Babblarna (2016-12-08)    

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Babblarna
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Ovan beskrivna metoden kan relateras till Bishops matematiska aktivitet räkna och 

besvarar frågan hur många. Aktiviteten räkna synliggörs genom att förskolläraren 

benämner att de behöver fyra saker för att kunna måla. Här synliggörs även aktiviteten 

designa och frågan vad i och med att förskollärare hävdar att under skapande aktiviteter 

arbetar de med former och färger. Scaffolding processen i förskollärares arbetsmetoder 

synliggörs genom aspekter rekrytering och minskning av frihetsgrader. Rekrytering 

synliggörs genom att förskollärare använder färger och former som metoder för att rikta 

barns uppmärksamhet och väcka intresse till matematik i skapande aktiviteter. Aspekten 

minskning av frihetsgrader synliggörs genom att förskollärare väljer ett visst antal 

föremål för att begränsa valmöjligheter vilket hjälper barnen att lättare koncentrera sig 

på uppgiften.  

Vad gäller arbetet i ateljén berättar Christina att hon använder olika material för 

skapande som lera vilket ger barnen möjlighet att skapa former och bygga med dem. 

Christina anser dessutom att barnen tycker om former och enligt henne kan detta bero 

på att barnen kan hålla dem i händerna. Christina anser att barnen tycker om att även 

räkna och sortera. I ateljén har de tillgång till ett ljusbord med många olika geometriska 

former, pärlor och diamanter som barnen kan sortera och skapa mönster med. I ateljén 

får barnen måla och använda maskeringstejp för att skapa mönster och former. 

Användning av sådant material ger barnen tillfälle att skapa sina egna former och 

mönster vilket också leder till att de börjar samtala med varandra och berätta om sina 

skapade mönster och former.  

Vi arbetar också på andra sätt när vi målar så får de sätta maskeringstejp på sina 

bilder innan. Så de tejpar upp dem och så gör de också olika mönster liksom och 

då blir det olika former när man tar bort tejpen så kan man hitta de olika formerna 

sedan. Så blir det jättehärliga samtal och med tiden så lär de tänka ut mönstren 

innan, hur de ska gör för att få de formerna de vill. (Christina)  

Detta intervjuutdrag kan relateras till Bishops matematiska aktivitet designa. 

Aktiviteten designa synliggörs genom att barn deltar i skapande aktiviteter där de med 

användning av olika material bygger olika former och skapar olika mönster. Deltagande 

i aktiviteter där barn får möjlighet att skapa och bygga med olika material hjälper de att 

urskilja materialets egenskaper, upptäcka likheter och olikheter samt mönster. Dessutom 

sker skapande aktiviteter oftast i en grupp vilket ger barnen möjlighet att dela med sig 

sina erfarenheter, kunskaper, visa och berätta om sina skapade former och figurer samt 

upptäcka andra barns skapelser. Denna intervjudel kan kopplas till scaffolding-

processen och aspekter rekrytering, minskning av frihetsgrader, kritiska aspekters 

markering. Rekrytering synliggörs genom att förskolläraren i aktiviteten väljer material 

som kan väcka barns intresse till olika matematiska former och figurer genom att de 

själva bygger dem. Minskning av frihetsgrader synliggörs genom att i olika aktiviteter 

använder förskolläraren ett visst material och därmed minskar hon valmöjligheter för 

barnen vilket ger dem möjlighet att lättare komma till lösningen av uppgiften. Kritiska 

aspekters markering synliggörs genom att använda tejp i aktiviteten hjälper förskollärare 

barnen att lära sig att skapa och upptäcka mönster och former.       

6.2 Observationsresultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet av tre observationer av skapande aktiviteter med 

fokus på matematik. Alla tre observationer ägde rum på förmiddagar på avdelningens så 

kallade skaparhörna.   
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6.2.1 Förskollärares metoder och förhållningssätt i arbetet med matematik 

under skapande aktiviteter.   

Observation 1.  
Skapande aktivitet där barnen ska limma. Förskolläraren Johanna och barnen sitter vid 

bordet. På bordet ligger det skapande materialet som Johanna har tagit fram i förväg. 

Materialet är färgat papper, limstift, fjädrar av olika färger, små paljetter av olika färger 

i en burk och silkespapper. Dessutom har förskolläraren lagt Babblarnas kort på varsitt 

färgat papper. I aktiviteten ska barnen skapa med ovan nämnda material.  

Johanna: Hur många Babblare har vi här då? (visar med fingret på korten 

som ligger på bordet). Ska vi räkna?  

Johanna börjar räkna:  

En (pekar på kortet). – Vad kommer efter en då? (pekar på andra kortet). 

Två, tre, fyra, fem och sex (samtidigt pekar på korten).  

Så många fingrar. En hel hand med fingrar (visar med fingrar siffran sex) 

Barnen upprepar efter henne och visar med fingrarna:  
Och en till (visar ena handen med fem fingrar och tummen på den andra 

handen.) 

Ett av barnen fortsätter att visa med fingrarna: 

Johanna: Bra Signe! Så många är det (visar med fingrar).  

Aktiviteten fortsätter med att Johanna själv tar en fjäder och lägger på sin kind och drar 

mjukt. Hon uppmuntrar ett av barnen att göra lika som henne för att kunna känna hur 

mjuk fjädern är. Efter det säger hon: ”Så kan man blåsa på den” och samtidigt blåser 

hon på fjädern som flyger till ett av barnen som sitter mittemot henne. Det andra barnet 

som sitter bredvid blir inspirerad och börjar blåsa på fjädern. Aktiviteten fortsätter med 

att Johanna erbjuder barnen paljetter, riktar barns uppmärksamhet till paljetternas färg, 

hjälper dem om det uppstår svårigheter med att limma och klistra och hela tiden ställer 

frågor om hur många färger barnen använder eller har på sitt papper. Johanna vänder sig 

till ett av barnen som försöker att ta bort silkespapperet från limstiftet: 

Johanna: Titta Neo, om du … (säger något oklart). Ska hjälpa dig lite bara. Titta, 

om du sätter den där (lägger silkes pappret på barnets färgade papper). Ska du se? 

Titta! Ser du? Då sitter den fast på pappret (tar upp pappret för att visa att 

silkespapperet sitter kvar). Nä men, den här åkte ju av, den lila paljetten 

(paljetten ramlade på bordet när hon lyfte upp pappret). Den satt där du inte hade 

klister. Om du sätter den där på klistret ska du få se. (samtidigt visar med fingret 

var på pappret barnet ska klistra paljetten). 

Johanna: Och så trycker du. Titta, då sitter den ju kvar. Och vad är det för något 

som du tar? 

Neo: En stjärna.  

Johanna: En stjärna (säger bekräftande). 

Neo: Vad är det? (tar en annan paljett fån bordet). 

Johanna: Det är som en klocka, kan man säga. 

Neo: En klocka. 

Johanna: A… och vad är det för något då? (pekar på en paljett som barnet 

försöker ta). 

Neo:  En stjärna. 

Johanna: En stjärna, ja (bekräftande). 
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Neo: Vad är det? (visar på en paljett) 

Johanna: Vill du ha mer paljetter? För se, kollar bara vad har du använt. Ser ut 

som en till stjärna. Nej! Du har en till klocka. 

Johanna ber den andra pedagogen att ta fram mjuka, pompombollar av olika färger och 

storlekar från hyllan. Barnen blir intresserade av bollarna.  

Johanna: Oh, vilken stor! (säger till ett av barnen när hen tar en boll). – Va? Vad 

är det för färg Signe? Bibbi (pekar på babblarnas kort). Gul (visar även med 

TAKK för att förstärka). Gul färg. 

Signe visar bollen till Johanna. 
Johanna: Ja, som rullar, kommer du ihåg (tar en boll från lådan). Jag tog en 

mindre än vad du gjorde. Titta (lägger sin boll bredvid barnets boll). Du tog en 

stor, jag tog en liten röd. Röd (visar även med TAKK). Du tog en stor gul boll 

(visar med TAKK). Varsågod. Är du med? (rullar bollen på bordet). Nä men! 

Den rullar! Va! Prova rulla den röda! 

Signe tar röda bollen och försöker rulla den 

Johanna: Här kommer den ju!      

Från ovan beskrivna observationen framgår att förskolläraren främjar barns 

matematiska kunskaper under skapande aktiviteten genom att använda varierande 

material. Att använda varierande material hjälper barnen att lägga märke till materialets 

egenskaper: formen och färgen, likheter och olikheter mellan de olika föremålen. Är 

materialet mjukt eller hårt, tungt eller lätt, runt eller platt, rullar den eller flyger? Genom 

att uppmärksamma likheter och olikheter mellan materialet utvecklar förskolläraren 

även barns matematiska begreppsbildning, förmågan att göra jämförelser och mäta 

avstånd. I observation 1 synliggörs tre av Bishops sex matematiska aktiviteter: designa, 

räkna, mäta. Aktiviteten designa synliggörs genom att i denna aktivitet använder barnen 

färgade ritpapper, silkespapper av olika färger, paljetter av olika former och färger, 

fjädrar av olika färger och bollar av olika färger och storlekar. Aktiviteten räkna 

synliggörs genom att förskolläraren räknar tillsammans med barnen babblarnas kort, hur 

många fjädrar eller färger barnen har använt. Aktiviteten mäta synliggörs genom att 

förskolläraren uppmärksammar för barnen hur mjuk fjädern är och sedan blåser på 

fjädern som flyger över bordet till barnet mittemot henne. Förskolläraren skulle kunna 

utvecklat denna situation mer, mäta och berätta för barnen om avstånd och vikt. 

Aktiviteten mäta synliggörs även när förskolläraren jämför mjuka bollarnas storlek 

använder sådan mått begrepp som stor, liten och mindre. I observation 1 förskollärares 

scaffolding, det vill säga guidning kan beskrivas genom följande aspekter av 

scaffolding-processen: rekrytering då förskolläraren börjar presentationen av aktiviteten 

med frågor om Babblarna, ett tema som barnen är bekanta med vilket kan väcka barnens 

intresse till aktiviteten. Dessutom här synliggörs även minskning av frihetsgrader då 

förskolläraren i förväg har planerat och tagit fram en begränsad mängd material så att 

det blir lätt för barnen att göra val. Bevarande av riktning synliggörs genom att 

förskolläraren hela tiden ställer frågor för att hålla barns intresse till aktiviteten. Vad 

gäller aspekten kritiska aspekters markering synliggörs det när förskolläraren tar fram 

mjuka pompombollar. Här visar hon en intention att ge barnen ett ytterligare material 

för skapande. Dock ger den en motsatseffekt eftersom blir barnen mer intresserade av 

att leka med bollar än att skapa med dem. Men å andra sidan ger bollar förskolläraren en 

möjlighet att samtala med barnet om bollarnas färger, storlek och andra egenskaper 

samt synliggöra sådana matematiska begrepp som mindre, stor och liten. Den mest 
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framträdande aspekten av scaffolding-processen är det aspekten demonstration då när 

förskolläraren säger till barnen att räkna Babblarna. Hon börjar själv pekräkna 

Babblarna och även visar med händerna siffran sex. Genom att pekräkna demonstrerar 

förskolläraren en räknemetod samt visar att händerna kan vara ett verktyg i sådana typer 

av problemlösning. Demonstration synliggörs även när förskolläraren introducerar 

fjädrar. För att uppmärksamma fjäderns egenskaper lägger hon det på sin kind och 

därmed ger hon barnen ett slags verktyg för att se fjäderns egenskaper.    

Observation 2.  
Skapande aktivitet där barnen ska göra frukttryck. Aktiviteten börjar med att barnen och 

förskollärare sitter på mattan. Förskolläraren, Johanna har med sig en väska som 

innehåller kort med Babblarna som har frukt i handen. Barnen turas om att ta kort från 

väskan och berätta och visa vad som finns på kortet. Sedan går de och sätter sig vid 

bordet. I denna skapande aktivitet ska barnen måla på frukterna med olika färger och 

sedan trycka på pappret.  

Johanna: Då ska vi se, hör ni! Och då måste vi ha papper för att kunna trycka. 

Eller hur? (lägger papperna på bordet). Vi lägger de där. Och vad behöver vi mer 

då om vi ska trycka på frukt? Vad behöver vi då? 

Erik: Den! (pekar på färger). 

Johanna: A-a, färgen. Men vi behöver något mer. Hm… 

Erik: säger något oklart.  

Johanna: Ja, men vi måste ha lite frukt också. Så kan vi dela, eller hur? Så vi 

behöver penslar också… 

Signe:  Penslar! 

Johanna: Penslar, ja! Så… Vi tar färgerna hit, så vi ser alla färgerna (flyttar 

färgerna från mitten av bordet till sidan). Hur många färger har vi här då? Ska vi 

räkna?  

 Förskollärare och Neo räknar tillsammans och samtidigt pekar de på färgerna:  

En, två, tre, fyra färger (ordet färger säger bara Johanna).  

Erik räknar inte högt men pekar med fingret på färgerna.  

Johanna: fyra färger, fyra fingrar (visar också med fingrarna siffran fyra).  

Signe upprepar efter Johanna och säger fyra samt visar med fingrarna siffran fyra.  

Johanna: Och hur många skålar har vi då? En två, tre och fyra skålar. (Räknar 

och samtidigt pekar på skålarna tillsammans med ett av barnen). Vad bra! 

Nu ska vi skära. Titta nu då! Ett helt äpple så delar man det så blir det två halvor 

(samtidigt delar äpplet i två halvor). Ska vi göra samma sak med det här äpplet? 

(delar äpplet i två halvor). Titta! Så blir det två halvor. Och sista då (delar det 

sista äpplet i två halvor). Nu ska vi se. Och två halvor (visar ett helt äpple först 

sedan visar delarna). Då har vi en, två, tre, fyra, fem, sex äpplehalvor.  

Aktiviteten fortsätter med att Johanna börjar dela ut papper, penslar och färger till 

barnen samt ger dem var sitt äpple så att de kan göra fruktavtryck. Barnen börjar måla 

på äpplena och trycka. Johanna hjälper och visar hur barnen ska trycka äpplet på 

pappret och även synliggör för barnen avtrycket på pappret.  
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Johanna: Titta man kan ju måla med… (tar ett halvt äpple). Ser ni? Det liksom en 

halva och sedan två halvor. Titta! Kolla, om vi delar på den igen (delar 

äpplehalvan i fjärdedelar). Titta nu blir det två igen av en halva. Små äppelbåtar.    

I ovan beskrivna utdragen från observationen synliggörs Bishops matematiska aktivitet 

räkna. Aktiviteten räkna tydliggörs genom att barnen tillsammans med förskolläraren 

räknar hur många färger och skålar det finns på bordet. Både barnen och förskolläraren 

använder pekräkning. Aktiviteten räkna kan även relateras till exemplet där Johanna 

delar frukten i halvor. Förskolläraren genom att visa med fingrarna antal föremål som 

finns på bordet eller antal äppelbitar tränar barns förmåga att uppfatta antal samt 

förståelsen för antalsprincipen. Dessutom i denna aktiviteten bekantar förskolläraren 

barnen med sådana matematiska begrepp som hel, halv och fjärdedelar dock begreppet 

fjärdedel nämns inte under aktiviteten. I observation 2 begreppet scaffolding synliggörs 

genom aspekterna rekrytering, minskning av frihetsgrader och demonstration. 

Rekrytering synliggörs genom att i början av aktiviteten får barnen ta ut babblarnas kort 

från väskan och samtala om dem och berätta om Babblarnas färger. Eftersom barnen är 

redan bekanta med Babblarna kan det vara en bra stimulans för att väcka barns intresse 

till aktivitetens andra delar. Aspekten minskning av frihetsgrader synliggörs genom att 

förskolläraren har i förväg planerat och tagit fram ett visst antal färger samt en frukt (i 

detta fall äpple) vilket ger barnen möjlighet att koncentrera sig på uppgiften, lära sig 

göra avtryck och inte välja mellan olika frukter. Aspekten demonstration synliggörs när 

förskollärararen frågar barnen om de ska räkna färgerna och samtidigt ger svaret på 

frågan såväl muntligt som genom att räkna högt och visa med fingrarna. Genom att 

härma förskolläraren utvecklar barnen förmågan att räkna samt får en uppfattning hur 

dessa typer av uppgifter kan lösas.  

Observation 3 
Skapande aktivitet där barnen ska bygga och konstruera med lego. Barnen och 

förskolläraren, Johanna sitter vid bordet. På bordet står det fyra lådor med lego klossar 

av olika färger i varje låda. I legolådorna ligger figurer som föreställer Babblarna av 

respektive färg.  

Johanna: Hur många färger har vi här då? 

Neo: Röd! 

Johanna: Röd – en, gul – två, blå – tre och vad var det då? 

Barn: Grön! 

Johanna: Grön, ja! Fyra färger.  

Neo: Grön.  

Johanna: Och vilka har vi här då? (tar ut babblarnas figurer från lådan och visar 

för barnen). 

Erik: Bobbo!  

Johanna: Bobbo och Dadda och Babba. Och nu får ni välja vad vill ni bygga med 

för färg. 

Erik: Jag vill ha blå.  

Johanna: A-a, så kan man ju bygga någonting till babblarna kanske. Man kanske 

kan bygga ett hus eller någonting.  

Aktiviteten fortsätter med att förskolläraren frågar alla barn vilka färger av klossarna 

barnen vill bygga med. Barnen tar klossarna som de vill och börjar bygga. Under 

aktiviteten ställer förskolläraren frågor, nämner färgerna och gör kopplingar till 

Babblarna och deras färger. Sedan tar hon två klossar av olika nyanser av blå.  
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Johanna: Men har ni sett de här klossarna då? Titta har ni sett de här två? Vad är 

det för färg? (frågar Neo och pekar på ena klossen).  

Neo: Blå! 

Erik: Blå! 

Johanna: Och vad är det för färg? (pekar på den andra klossen) 

Neo: Blå.  

Johanna: Det här är mörk blå och så här är ljus blå. Det är två olika… 

Erik: Blå. 

Johanna:  Ja, det är två olika nyanser. Kolla här! Som grön. Vad är det då? (visar 

på gröna klossar).  

Erik: Grön. 

Johanna: Och…? 

Neo: Gul!  

Johanna: Grön! 

Erik: Grön (upprepar efter Johanna). 

Johanna: Blå, mörk blå, ljus blå, mörk grön, ljus grön (visar med fingret på 

respektive färger). Mmm, det är två nyanser.   

Barnen fortsätter att bygga med lego och förskolläraren vänder sig då och då till varje 

barn och uppmärksammar det som de har byggt eller barnen visar själva sina skapelser. 

Johanna – Och vad bygger du Erik? Det blir högre och högre där.  

Erik: Mmm (bekräftande). 

Johanna: Bygger du på höjden? (visar med armen höjden).   

Erik har byggt ett torn och satt upp en Babblare på den och visar det för förskolläraren. 

Johanna: Ja, kolla.  

Erik: Mmm.  

Johanna: Nu står Bobbo på en grön kloss.  

Erik: Mmm (bekräftande) 

Sedan tar förskolläraren några klossar och visar barnen att man kan bygga även 

bokstäver med klossarna. Johanna bygger första bokstaven av Eriks namn och frågar 

honom om vad det kan vara för bokstav. Sedan säger förskolläraren att det är första 

bokstaven av Eriks namn och frågar även hur många färger på klossarna som använts 

för att bygga hans bokstav. Erik känner igen sin bokstav och säger ”Jag”. Signe som 

sitter bredvid blir också intresserad och vill att förskolläraren ska bygga hennes bokstav 

också. Sedan fortsätter barnen att bygga. En stund senare visar Erik igen det som han 

har byggt för förskolläraren.   

Johanna: Vad har du gjort? 

Erik pekar med fingret på det som han har byggt.  

Johanna: Kolla! Hur många färger har du använt då…Erik? Grön (pekar på gröna 

klossen), röd och blå. Hur många färger är det då? Grön, blå och röd (igen pekar 

på färgerna). Tre färger.  

Erik pekar också på färgerna och nickar samtidigt med förskolläraren. 

När aktiviteten börjar närma sig slutet berättar förskolläraren för barnen att innan de ska 

avsluta vill hon att alla ska sortera och lägga klossarna i respektive lådor.  
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Johanna: Neo kom! Då vill jag ha… (tar lådan med röda klossar), vad är det för 

färg på klossarna?  

Ett av barnen: Bobbo! (det syns inte i filmen vilket av barnen svarar).  

Johanna: Aa, vad är Bobbo för färg då?  

  Båda barnen: Röd.  

Johanna: Röd, ja. Då får ni komma lägga röda klossar på Bobbo! Och Bibbi då?  

Ett av barnen: Gul (det syns inte i filmen vilket av barnen svarar). 

Johanna: Gula klossar. Kom. Innan vi äter frukt så får vi hjälpas åt och sortera. 

Jag kan börja med några klossar här.  

I observation 3 synliggörs tre av Bishops matematiska aktiviteter: designa och räkna. 

Aktiviteten designa förutom att barnen bygger och konstruerar synliggörs också genom 

att förskolläraren uppmärksammar för barnen färgerna och deras olika nyanser. Designa 

synliggörs även när barnen får sortera klossarna enligt egenskaper, i detta fall färger. 

Dessutom under aktiviteten bygger förskollärare barnens bokstäver och därmed riktar 

barns uppmärksamhet till bokstävernas symboler. Detta ger barnen möjlighet att 

utveckla sina uppfattningar om symboler. Aktiviteten räkna synliggörs genom att 

barnen tillsammans med förskolläraren räknar antal färger. Under aktiviteten 

uppmärksammar även förskolläraren för barnen längder och benämner begreppen högre 

och bygga på höjden. De situationerna när förskolläraren nämner att barnen bygger 

högre skulle kunna utvecklas mer genom att göra jämförelser mellan det som barnen har 

konstruerat. I observation 3 förskollärares scaffolding kan synliggöras genom aspekter 

rekrytering och bevarande av riktning. Scaffolding aspekten rekrytering synliggörs 

genom att förskolläraren kopplar aktiviteten till Babblarna och deras färger. Eftersom 

barnen är bekanta med de figurerna utmanar förskollärare att bygga exempelvis ett hus 

till dem och på det viset väcker hon intresse till att bygga och konstruera. Aspekten 

bevarande av riktning synliggörs genom att under aktivitetens gång uppmärksammar 

förskolläraren det som barnen har byggt, ställer nyfikna frågor samt visar olika 

alternativ för att bygga och konstruera exempelvis när hon bygger barnens bokstäver. 

Därmed bevarar hon barnens intresse att bygga.               

6.3 Intervju- och observationsresultat sammanfattning 
Sammanfattningsvis har jag genom analysen av intervjuer med förskollärare, tre 

observationer med en förskollärare (en av intervjuade förskollärare som arbetar med 

barn mellan ett till tre år) och genom analysen av de valda teorierna kommit fram att de 

skapande processer har en viktig roll för barns matematiska lärande och utveckling där 

den mer kompetenta vuxne spelar en avgörande roll. Båda förskollärarna som deltog i 

studien betraktar skapande processer som en positiv utgångspunkt för barns 

matematiska lärande och utveckling. De betonar även vikten av att utveckla barns 

matematiska kunskaper samt skapande förmågor i förskolan som kan ge barnen en bra 

grund att stå på och högre självkänsla. Analysen visar att matematik och skapande är två 

ämnen som kan integreras med varandra och skapa goda förutsättningar för barns 

lärande och utveckling.  

Från analysen av intervjuer framgår att matematik uppmärksammas såväl i vardagliga 

situationer som i skapande aktiviteter. Det betonas även materialets betydelse både i 

vardagliga situationer och i skapande processer. Från analysen av resultaten framgår det 

att i vardagliga situationer kan matematik synliggöras exempelvis i barns utelek, 

matsituationer, samlingar, fruktstunder och klädsituationer. Vad gäller matematikens 

synliggörande under barns skapande aktiviteter visar analysen att barnen på avdelningen 

för de äldre barnen som har tillgång till ateljén har större möjligheter att erfara 

matematiken med varierande material och metoder under skapande aktiviteter än barnen 
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på avdelningen med yngre barn. Från analysen av både intervjuer och observationer 

synliggörs att barn på den yngre avdelningen har begränsade möjligheter att komma i 

kontakt med matematik under skapande aktiviteter. De skapande aktiviteter där barn på 

avdelningen för yngre barn kan erfara matematik är att bygga med lego, måla, rita, 

limma, klistra samt färger och former.           

Syftet med observationerna var att få möjligheten att dra paralleller mellan vad 

förskollärare säger och deras handlingar och arbetssätt. Utifrån observationerna av en av 

förskollärarna som arbetar på avdelningen för yngre barn har jag vid analysen kunnat se 

att denna förskollärares tankar kring hennes arbetssätt och metoder hänger samman med 

hennes handlingar i arbetet. I intervjun har hon berättat att för att utveckla barns 

matematiska kunskaper under skapande aktiviteter uppmärksammar hon mycket färger 

och former och använder frukter för att synliggöra dem, benämner många begrepp och 

använder TAKK tecken. Allt detta kunde jag se i analysen av observationer. Dessutom 

har hon sagt att det är viktig att förhålla sig till barns ålder och min tolkning av ett 

sådant förhållningssätt är att hon kopplade varje skapande aktivitet med Babblarna, ett 

språkutvecklande projekt för de yngre barnen. Genom att koppla aktiviteterna till 

Babblarna har hon tagit hänsyn till barns intresse och anpassat aktiviteternas 

svårighetsgrad till barnens ålder.      

 

Vad gäller Bishops sex matematiska aktiviteter har jag genom analysen av intervjuer 

och observationer kunnat se samtliga aktiviteter dock i analysen har jag inte specificerat 

leken eftersom min tolkning är att lekens aspekt finns i alla aktiviteter. Däremot har 

ingen av förskollärarna nämnt spel som en aktivitet där barn kan utveckla sina 

matematiska kunskaper. Den mest framkommande aktiviteten av de sex principerna är 

det aktiviteten räkna som fanns i nästan alla beskrivna delar av intervjuer och 

observationer.  

Avseende förskollärares scaffolding, det vill säga förskollärares sätt att handleda barnen 

under aktiviteter och scaffolding processer har jag genom analysen kunnat se att 

förskollärare har en viktig roll för barns lärande och utveckling. Scaffolding kan 

förknippas med de didaktiska val som förskollärare gör för att främja barns utveckling 

och lärande. Genom att analysera med begreppen från scaffolding-processen har jag 

kunnat se de didaktiska val som förskollärare gör för att främja barns matematiska 

kunskaper under skapande aktiviteter. Analysen har visat att förskollärare använder 

olika metoder för att utveckla barns matematiska aktiviteter såväl i vardagliga 

situationer som i skapande aktiviteter. Genom att ta hänsyn till barns intresse, ålder och 

genom att samtala med barnen, lyssna på barnen, vara nyfiken och ställa utmanande 

frågor bidrar förskollärare till barns matematiska lärande och utveckling. Utveckling av 

barns matematiska kunskaper och färdigheter ger barnen verktyg att utforska sin 

omgivning och få en bättre förståelse av omvärlden. I analysen av intervjuer och 

observationer har jag observerat fem av de sex scaffolding-aspekterna, rekrytering, 

minskning av frihetsgrader, bevarande av riktning, kritiska aspekters markering och 

demonstration. 

7. Diskussion 
Under denna rubrik presenteras metoddiskussion och därefter resultatdiskussion.   

7.1 Metoddiskussion  
Jag anser att den valda metoden av intervjuer och observationer är ett bra sätt att tolka 

och analysera de två förskollärarnas arbetsmetoder kring barns matematik lärande och 
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utveckling. Jag hade möjlighet att gå igenom det insamlade materialet flera gånger för 

att bearbeta och analysera det på ett objektivt och kritiskt sätt. Jag vill inte hävda att 

resultatet i denna studie är allomfattande eftersom de två intervjuerna och tre 

observationerna utfördes i en och samma förskola. Jag anser att eftersom både 

matematik och skapande är stora ämnen inom förskolan behövs det en mer omfattande 

studie i flera förskolor för att undersöka möjligheter som finns för barns matematiska 

lärande och utveckling under skapande aktiviteter.  

Vad gäller den genomförda studien skulle jag vilja ha möjligheten att genomföra 

observationer inte bara på avdelningen för yngre barn utan även observera den andra 

förskolläraren, Christinas arbete i ateljén. I detta fall skulle jag ha mer material för att 

kunna dra paralleller och se skillnader i arbetet av de två förskollärare. Dessutom skulle 

jag vilja ha intervjuat två förskollärare och göra två observationer till i en annan 

förskola, för att ha mer empiri att jämföra olika förskollärarnas arbetsmetoder kring 

barns matematiska lärande och utveckling under skapande processer.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar med barns 

matematiska lärande utifrån skapande aktiviteter. Studien genomfördes utifrån två 

frågeställningar. Den första frågan handlar om vilka uppfattningar förskollärare har om 

betydelsen av skapande aktiviteter i barns matematiska lärande. Den andra frågan 

handlar om vilka arbetsmetoder förskollärare använder i ateljén för att stödja barns 

matematiska lärande.  

Resultatet har samlats in och analyserats utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter, 

”scaffolding” aspekter utifrån det sociokulturella perspektivet med fokus på lärarrollen, 

det vill säga vilka förhållningssätt förskollärare visar och vilka didaktiska val de gör i 

aktiviteterna för att stödja barns matematiska lärande och utveckling.  

Analysen av den första frågeställningen, om vilka uppfattningar förskollärare har om 

betydelsen av skapande aktiviteter i barns matematiska lärande visar att förskollärare 

som har deltagit i studien har positiva attityder till barns matematiska lärande under 

skapande aktiviteter. Skapande aktiviteter kan vara den miljön där barnen genom 

användning av sina sinnen utforskar matematiken med dess begrepp och fenomen. 

Dessutom kan skapande aktiviteter även ge barnen möjlighet att uttrycka de 

matematiska erfarenheter som de samlar under sitt utforskande av omvärlden. Heiberg 

Solem och Lie Reikerås (2004) hävdar att barn upplever omgivningen genom sina 

sinnen och eftersom det sägs att matematik finns överallt i vår omgivning blir skapande 

den process där barn genom användning av sina sinnen kan bearbeta och uttrycka sina 

matematiska upplevelser. Som betoning av skapande aktiviteters positiva påverkan på 

barn hävdar Björklund (2013) att även leken innehåller skapande aspekter där barns 

matematiska kunskaper utvecklas med hjälp av deras kreativa förmågor. Hon poängterar 

att skapande aktiviteter kan vara den arena där matematiska diskussioner kan lyftas upp 

och betonar vikten av att införliva matematiken i skapande aktiviteter. Skapande kan 

även vara ett pedagogiskt verktyg för förskollärare att främja barns matematiska 

kunskaper på ett roligt och intressant sätt. Eftersom de flesta barn tycker om att skapa 

kan då förskolläraren använda barnens lust för att väcka intresse för matematik och 

uppmärksamma alla de former och mönster som kan finnas i matematik. Persson (2006) 

hävdar att när barnen börjar på förskolan bekantar de sig med former och geometri i nya 

kontexter vilket ger dem nya kunskaper och möjligheter att använda dem i olika 

situationer. Dessutom sker skapande aktiviteter oftast i en gemenskap vilket ger barnen 
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möjlighet att dela med sig av sina matematiska erfarenheter och upplevelser med 

varandra.       

Analysen av den andra frågeställningen, om vilka arbetsmetoder förskollärare använder 

i ateljén för att stödja barns matematiska lärande visar att förskollärare som har deltagit i 

studien främjar barns matematiska lärande under skapande aktiviteter genom att rikta 

barns uppmärksamhet till färger, former, figurer och mönster. Från analysen har det 

dock framkommit att barn som har tillgång till ateljén, det vill säga barn på den äldre 

avdelningen har större möjligheter att erfara matematikens former och mönster. I själva 

verket har analysen visat att barn på den yngre avdelningen möter matematik mer i 

vardagliga situationer än under skapande aktiviteter. Utifrån analysen kan jag hävda att 

tillgång till ateljén kan vidga barns möjligheter att upptäcka matematiska mönster och 

former vilket ytterligare betonar att matematik och skapande tillsammans har alla 

förutsättningar att främja barns lärande och utveckling. Grieg (2013) hävdar att under 

skapande aktiviteter använder barnen olika geometriska former som cirklar, trianglar 

eller kvadrater och genom att experimentera med dem skapar barnen nya former och 

mönster, exempelvis kan de skapa en stjärna genom att lägga två trianglar på varandra.  

Analysen visade också att förskollärare använder varierande material för att utveckla 

barns matematiska kunskaper. Under skapande aktiviteter har materialet en central roll 

vilket även har avgörande betydelse inom matematiken. Genom användning av 

varierande material kan förskollärare ge barnen möjlighet att lära känna igen olika 

materials egenskaper och få större upplevelser av former, färger och mönster. Skapande 

ger barnen möjlighet att skapa sina egna unika former och mönster. Grieg (2013) 

understryker att i skapande aktiviteter upptäcker barn former och figurer vilket hjälper 

dem att klassificera, ordna och strukturera. Under skapande aktiviteter kan barn bekanta 

sig med två- och tredimensionella former och därmed lära sig att skilja på former och 

figurer. Att lära sig att urskilja former och figurer är en förmåga som kan bli användbart 

senare i livet.  

Analysen av resultatet visar också att förskollärare uppmärksammar matematik även i 

vardagliga situationer vilket jag också anser är viktigt att nämna. Jag menar att vår 

omvärld består av matematiska begrepp och fenomen och varje sekund av vårt liv är 

kopplat till matematik. Att förstå detta och se matematiken i vardagen är en viktig 

förmåga för de som arbetar i förskolan eftersom det är i förskolan som barnen börjar 

bekanta sig med matematiska begrepp och fenomen. Björklund (2008a) framhåller att 

eftersom barn växer i ett samhälle där matematik är en av de grundpelare som detta 

samhälle vilar på blir matematik viktigt för barns lärande. Förskollärares förmåga att 

vara medveten till matematik som finns i vardagen vidgar barns möjligheter att utveckla 

sina kunskaper och färdigheter i matematik. Björklund (2013) hävdar att lärares synsätt 

och inställningar till matematik är av en avgörande innebörd för barns matematiska 

lärande. Att kunna synliggöra för sig själv sitt arbete med matematik kan vidga även 

förskollärares möjligheter att scaffolda barnet igenom såväl spontana som planerade 

aktiviteter. 

Dagens samhälle ställer nya krav på förskollärare i och med att matematik får allt större 

betydelse i svenska förskolan. Matematikens vikt betonas eftersom det anses vara ett 

verktyg som ska hjälpa barnen att bekanta sig med sin omgivning samt underlätta deras 

vardag. Men för att barnen ska kunna använda detta verktyg behövs det en uppmärksam 

och kunnig lärare som kan se matematikens möjligheter och ge detta verktyg till barn. 

Björklund (2013) hävdar att barn utvecklar sina grundläggande matematiska kunskaper 
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i samspel med omgivningen där läraren i förskolan har en mycket avgörande roll. Det är 

viktigt för lärare i förskolan att ha kunskaper om grundläggande matematik samt 

insikter om barns matematiska lärande för att kunna utforma en gynnande verksamhet. 

För att kunna organisera verksamheten på detta sätt behöver förskollärare 

uppmärksamma varje barns kompetenser och färdigheter. 

För att kunna främja barns matematiska lärande och utveckling på ett gynnsamt sätt 

behövs det att förskollärare själva har positiva erfarenheter och attityder till matematik. 

Thiel (2010) hävdar att lärares attityder till matematik har samband med deras 

matematiska kunskaper och uppfattningar vilket även påverkar utformning av deras 

erfarenheter. Om förskollärare har positiva upplevelser och inställningar till matematik 

kan det hjälpa dem att utforma den matematiska undervisningen på ett sådant sätt där 

matematiska idéer kan mötas med lekfullhet vilket kan leda till att barn får större 

möjligheter att utveckla sina kunskaper i matematik. Lärare i förskolan har ett viktigt 

uppdrag att ”inspirera och utmana så att barn ges möjlighet att utveckla sitt lärande och 

tänkande i och om matematik” (L. Emanuelsson, 2006, s. 130).  

Analysen av resultaten visar att de didaktiska val som förskollärare gör vid planering av 

aktiviteter, nämligen att ta hänsyn till barns ålder, kunskaper och tidigare erfarenheter är 

viktiga insatser för barns lärande och utveckling. Att ha ett didaktiskt förhållningssätt är 

nog viktigare när sådana två stora ämnen som matematik och skapande integreras med 

varandra i och med att det kräver att förskollärare har bredare kunskaper om matematik 

och skapande samt deras betydelse för barns lärande och utveckling. Att reflektera över 

vad, hur och varför barn ska lära sig matematik och hur denna matematik kan kopplas 

till skapande för att främja barns lärande är viktiga för förskollärares arbete.   

Analysen av resultaten visar även att förskollärares didaktiska förhållningssätt kan 

förknippas med begreppet scaffolding genom att de båda begreppen innebär att hjälpa 

barnen att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Wood, Bruner och Ross (2006) 

hävdar trots att barnet betraktas som en individ som har den naturliga förmågan av 

problemlösning behöver hen ändå vuxnas hjälp under denna process. Författarna anser 

att de kompetenta vuxnas samspel med barnet är en viktig aspekt i barndomen. 

Scaffolding och dess aspekter kan hjälpa förskolläraren att anpassa aktiviteter till 

barnets proximala utvecklingszon, det vill säga den kunskapsnivån som barnet befinner 

sig och därmed ge hen möjlighet att klara uppgiften och öka sin självkänsla. 

Användning av begreppet scaffolding och dess aspekter som ett redskap för att 

analysera sitt sätt att leda barnen under aktiviteten kan vara speciellt användbart när det 

gäller den matematiska undervisningen. Att tänka över vad ska förskolläraren göra för 

att väcka barns intresse till matematiska aktiviteter, hur detta intresse ska bevaras och 

hur ska barn få hjälp för att lösa de olika matematiska problemen är viktiga att ta hänsyn 

till vid planering av aktiviteter. Björklund (2013) anser att läraren ska anpassa 

aktiviteten och problemlösningen så att det blir möjligt för barnet att utföra uppgiften 

men samtidigt ska denna uppgift utmana och utveckla barnets förmåga att tänka. 

Matematik är ett av de ämnen som har en stor betydelse i det moderna samhället och 

därför är det viktig att väcka barns intresse till detta ämne och ge de möjligheter att 

upptäcka matematik i relation till deras intresse och förmågor så att de inte tappar lusten 

till det livslånga lärandet.           

Utifrån förskollärarnas intervjuer och observationer om barns matematiska lärande 

under skapande aktiviteter har jag tagit fram en aspekt som inte framkommit. Den delen 

som jag har saknat under analysen gäller barns möjligheter att utveckla sina 
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matematiska kunskaper med hjälp av digitala redskap. Björklund (2013) anser att 

digitala verktyg skapar goda förutsättningar för utveckling av barns matematiska 

lärande i förskolan. Men användning av dessa redskap kräver vissa kunskaper hos 

läraren för att kunna utnyttja de digitala redskapens möjligheter för att synliggöra 

matematik med dess begrepp och principer. Med tanke på att vårt samhälle blir alltmer 

digitaliserat och att barnen visar allt större intresse för digitala redskap skulle den 

matematiska undervisningen i förskolan få rikare underlag för att främja barns 

matematiska lärande och utveckling.     

7.3 Förslag till vidare forskning 
Med tanke på att dagens förskolor arbetar mycket med temat Babblarna som barns 

språkutvecklande material skulle det bli intressant att undersöka hur förskollärare kan 

arbeta med yngre barns matematiska lärande och utveckling utifrån temat Babblarna, 

anser jag. Materialet för studien skulle kunna samlas genom att såväl intervjua 

förskollärare från flera förskolor som arbetar med Babblarna som genom observationer. 

Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka barns möjligheter att 

utveckla sina matematiska kunskaper med hjälp av digitala redskap. Jag menar att 

digitala redskap har goda förutsättningar för att främja barns matematiska kunskaper på 

ett lustfyllt sätt. Det skulle vara intressant att göra undersökningar inom detta område 

och koppla det till barns matematiska lärande och utveckling och därmed få bättre 

uppfattning om de digitala redskapens betydelse för barns matematiska lärande i 

förskolan. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

8. Referenser 
Björklund, C. (2008a). Bland bollar och klossar: Matematik för de yngsta i förskolan 

(1:2 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Björklund, C. (2008b). Toddlers opportunities to learn mathematics. International 

Journal of Early Childhood, 40 (1), 81-95.  

Björklund, C. (2013). Vad räknas i förskolan?: Matematik 3-5 år. Lund: 

Studentlitteratur.  

Braxell, S. (2010). Skapande barn – att arbeta med bild i förskolan (1. uppl.). 

Stockholm: Lärarförlaget.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2. uppl.). Malmö: Liber.  

Doverborg, E. & Pramling Samuelsson, I. (1999). Förskolebarn i matematikens värld. 

(1. uppl.). Stockholm: Liber.  

Emanuelsson, G. (2006). Matematik – en del av vår kultur. I G. Emanuelsson & E. 

Doverborg, (Red.) Små barns matematik (s. 29–40). Göteborg: NCM Göteborgs 

universitet.  

Emanuelsson, L. (2006). Matematik i vardagen. I G. Emanuelsson & E. Doverborg, 

(Red.) Små barns matematik (s. 129–135). Göteborg: NCM Göteborgs universitet.   

Grieg, C. (2013). Skapande förskola: Matematik. (1:1 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Heiberg Solem, I. & Lie Reikerås, E. K. (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Helenius, O., Johansson, M. L., Lange, T., Meaney, T., Riesbeck, E. & Wernberg, A. 

(2013). Matematiska aktiviteter. Stockholm: Skolverket.  

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Persson, A. (2006). Former och mönster. I G. Emanuelsson & E. Doverborg, (Red.) 

Små barns matematik (s. 117–125). Göteborg: NCM Göteborgs universitet. 

Pramling Samuelsson, I., & Pramling, N. (2008). Didaktiska studier från förskola och 

skola. Malmö: Gleerups Utbildning.  

Pramling Samuelsson, I., Sheridan, S., & Hansen, M. (2013). Young children’s 

experience of aesthetics in preschool. Nordisk Barnehageforskning. 6 (31), 1–12.  

Skolverket (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Ny, rev. utg.). Stockholm:  

Skolverket.  

Sterner, G., & Johansson, B. (2006). Räkneord, uppräkning och taluppfattning. I G. 

Emanuelsson & E. Doverborg, (Red.) Små barns matematik (s. 71–84). Göteborg: NCM 

Göteborgs universitet.   



 

34 

 

Stukat, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2:3 uppl.). 

Lund: Studentlitteratur.   

Säljö, R. (2014). Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv (3:2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur  

Thiel, O. (2010). Teachers’ attitudes towards mathematics in early childhood education. 

European Early Childhood Education Research Journal, 18 (1), 105–115.  

DOI: 10.1080/13502930903520090   

Utbildningsdepartementet (2010). Förskola i utveckling: bakgrund till ändringar i 

förskolans läroplan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.   

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Bromma.  

Wernberg, A., Larsson, K. & Riesbeck, E. (2010). Matematik i förskolan. I 

Riddersporre, B. & Persson, S. (Red.). Utbildningsvetenskap för förskolan (s. 157 – 

170). Stockholm: Natur och Kultur.  

Wood, D., Bruner, J.S. & Ross, G. (2006). The role of tutoring in problem solving. In J. 

S. Bruner (Ed.), In search of pedagogy: the selected works of Jerome Bruner. Vol. 1, 

(pp. 198-209).  London: Routledge. 

Änggård, E. (2006). Barn skapar bilder i förskolan (1:9 uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

9. Bilagor 

Bilaga 1  
 

 

Intervjuguide 

 Allmänna frågor: 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 Hade du matematik i din utbildning? 

 Hade du bild i din utbildning? 

 Har du gått någon fortbildning om matematik? 

 Har du gått någon fortbildning om bild? 

 Berätta om hur ni har organiserat förskoleavdelningarna på din förskola.  Hur 

gamla är barnen på avdelningen som du arbetar?   

 

Samtalsämnen om förskollärares förhållningssätt och arbetssätt i arbetet med 

barns matematiska lärande med stöd av skapande aktiviteter:   

Berätta för mig 

- hur du arbetar med matematik, 

- hur du stödjer barns matematiska lärande, 

- vilka metoder du använder, 

- vad du anser om skapande aktiviteter och dess möjlighet att stödja barns lärande, 

- vilka överväganden du gör när du planerar matematiska aktiviteter (vad, varför, 

hur etc.). 
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Bilaga 2 
 

Informationsbrev till biträdande förskolechefen på XXX förskola 
 

Hej!  

Mitt namn är Sona Karapetyan och jag är student vid Högskolan i Gävle och läser min 

sista termin inom förskollärarprogrammet. Jag skriver nu mitt examensarbete och ska 

genomföra en studie om hur förskollärare kan arbeta med barns matematiska lärande i 

skapande aktiviteter. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares 

arbetssätt kring barns matematiska lärande i skapande aktiviteter. Skapande i olika 

former kan vara verktyg för att främja barns kunskaper inom många olika områden som 

exempelvis matematik. 

Min förhoppning är att det finns intresse på er förskola att delta i studien.     

Studien kommer att genomföras i form av intervjuer och observationer. Om möjligt 

skulle jag vilja boka in datum för intervjuer vecka 40 eller 41 men kan till viss del även 

anpassa mig till era önskemål. Jag avser att intervjua två förskollärare från en förskola, 

varav en från den äldre avdelningen och en från den yngre avdelningen. För att kunna få 

möjlighet att närmare studera förskollärares arbetssätt kring matematik under skapande 

aktiviteter avser jag dessutom att observera planerade skapande aktiviteter kring 

matematik med äldre barn. Beroende på resultatet kan det uppstå ett behov av en 

ytterligare observation i den yngre barngruppen.  

Ljud- och videoinspelningen kommer att ske med hjälp av mobiltelefon. Intervjuerna är 

beräknade att ta ca 40 minuter per person och observationen beroende på hur lång tid de 

skapande aktiviteterna kan ta. Deltagande i undersökningen är frivillig och medgivandet 

kan alltid dras tillbaka. Vårdnadshavares samtycke behövs för barn som ska delta i 

observationen. Därmed skickas även ett informationsbrev till vårdnadshavare med 

samtyckesblankett. Allt insamlat material kommer att hanteras med varsamhet och alla 

deltagares uppgifter kommer att vara anonyma i arbetet.    

Om några dagar kommer jag att kontakta er för att höra om dina förskollärare vill delta i 

studien. Om förskollärarna visar intresse att delta i studien anpassar jag mig till dem vad 

gäller datum, tid och plats för genomförande av intervjuer och observationer.  

 

Studerande: Sona Karapetyan 

E-post adress: XXX@student.hig.se  

Mobiltelefon nummer: XXX 

 

 

Handledare: Kerstin Bäckman,   

Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle 

E-post adress: XXX@hig.se  

Telefon nummer:  XXX  
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Bilaga 3 

 

 

Informationsbrev till vårdnadshavare på XXX förskola 
 

Hej! 

Mitt namn är Sona Karapetyan och jag är student vid Högskolan i Gävle och läser min 

sista termin inom förskollärarprogrammet. Jag skriver nu mitt examensarbete och ska 

genomföra en studie om hur förskollärare kan arbeta med barns matematiska lärande i 

skapande aktiviteter. Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares 

arbetssätt kring barns matematiska lärande i skapande aktiviteter. Skapande i olika 

former kan vara verktyg för att främja barns kunskaper inom många olika områden som 

exempelvis matematik. 

Studien kommer att genomföras i form av intervjuer och observationer. Jag avser att 

intervjua två förskollärare från er förskola, varav en från den äldre avdelningen och en 

från den yngre avdelningen. För att kunna få möjlighet att närmare studera 

förskollärares arbetssätt kring matematik under skapande aktivitet avser jag att 

observera planerade skapande aktiviteter kring matematik i barngruppen. Trots att 

observationens fokus är riktat mot vad förskollärare gör i aktiviteten och hur den 

genomförs kan barnens handlingar och kommunikation förekomma på det inspelade 

materialet men det kommer inte användas i studien. Allt renskrivet material kommer att 

behandlas med varsamhet och varken barnen, förskollärare eller förskolan kommer att 

kunna identifieras.   

Eftersom observationen innebär barns deltagande i aktiviteten behöver jag ha ert 

samtycke. Därmed skickas en samtyckesblankett ut för underskrift.  

 

Studerande: Sona Karapetyan 

E-post adress: XXX@student.hig.se 

Mobiltelefon nummer: XXX 

 

 

Handledare: Kerstin Bäckman  

Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle  

E-post adress: XXX@hig.se 

Telefon nummer: XXX  

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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Lämnas till förskolan senast den 2016-10-21  
 

 

Barnets namn____________________________________________  

 

(    )  Ja, jag ger samtycke till att mitt barn kan delta i observationen 

(    )  Nej, jag ger inte samtycke till att mitt barn ska delta i observationen. 

 

Vårdnadshavare:……………………………………………………………. 

 

Vårdnadshavare:………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


