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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka delar av matematiken som vanligtvis 

ingår i de olika delarna av samlingen på förskolan. Den tittar även närmare på hur medvetna 

pedagogerna är om ämnet matematik i samlingen samt hur det fungerar som inlärningstillfälle 

för barnen. Två avdelningar på olika förskolor har medverkat i undersökningen. Metoden som 

används för att få fram resultatet är enkätundersökningar bland pedagoger samt 

videoobservationer av samlingen. Pedagogerna hade olika kunskaper om ämnet matematik 

och endast hälften hänvisade till läroplanen på frågan om de hade en medveten målsättning 

inom ämnet matematik i samlingen. Matematiken fanns genomgående i samlingen och om det 

används på rätt sätt så kan det vara ett bra tillfälle för barnens utveckling och lärande. 
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1. Inledning 

Matematik är något som finns runt om kring oss dagligen i mer eller mindre 

uppmärksammade situationer, och för barn finns matematiken precis som för oss vuxna med i 

allt vi gör under dagens lopp. Under en vanlig dag på förskolan kan man hitta otaliga tillfällen 

där barnen kommer i kontakt med matematik och ett av de tillfällena är samlingen. I de flesta 

förskolor är samlingen en central del av verksamheten. Något som utgör en stor del av 

samlingen är sånger, lekar och ramsor och de innehåller ofta väldigt mycket matematik.  

Det här arbetet kommer att uppmärksamma de matematiska delarna som ofta finns i 

samlingen samt vad barnen kan lära sig. Om barnen ska kunna erövra matematikens värld så 

behövs det kunniga pedagoger som besitter kunskap om grundläggande matematik. Jag har 

därför gjort en undersökning för att se hur medvetna pedagogerna är om den matematik som 

samlingen innehåller.  

 

1.1 Bakgrund 

En person som haft stor inverkan på hur den svenska förskolan har utformats är Friedrich 

Fröbel (1782-1852). Enligt Rubinstein Reich (1996) dominerade Fröbles pedagogik Sverige 

ända fram till 1930-talet, och samlingen var ett viktigt moment i hans pedagogik. Fröbel 

utgick främst ifrån leken då han ansåg att det var grunden till barns lärande (Granberg, 1999).  

Samlingar har på så sätt blivit som en del av förskolan då den har funnits med genom hela 

förskolans historia. Den har bara sett lite olika ut beroende på vilka styrdokument som har 

varit gällande. 

2003 gjordes en enkätundersökning på uppdrag av matematikdelegationen för att ta reda på 

hur pedagoger som arbetar i förskola och förskoleklass har för tankar om matematik. De fick 

svara på bland annat varför de tyckte att förskolan skulle arbeta med matematik. 

Förvånansvärt nog svarade endast tre personer av hundra att det ingick i läroplanen. Under 

undersökningen betonade sällan pedagogerna att barnen skulle lära sig matematik i 

meningsfulla sammanhang. De trodde att det berodde på att matematiken många gånger sågs 

begränsad till ramsräkning och sifferskrivning. Också att pedagogerna själva hade svårt att 

uppfatta meningsfulla sammanhang för barnen. (Doverborg, 2006). 
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1.2 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka delar av matematiken som vanligtvis 

ingår i de olika delarna av samlingen på förskolan. Jag kommer även att titta lite närmare på 

hur medvetna pedagogerna är om ämnet matematik i samlingen. Jag vill också se hur 

samlingen fungerar som inlärningstillfälle för barnen i just matematik. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Hur visar sig matematiken i samlingens innehåll? 

 Hur medvetna är pedagogerna om matematiken i samlingen? 

 Vad kan barnen lära sig? 

 

1.4 Förtydligande  

Med samling menar jag en stund under dagen där pedagogerna har samlat barnen för en 

planerad aktivitet. De sitter oftast i cirkelform på bestämda eller obestämda platser. 

Samlingen återkommer regelbundet varje dag, vanligtvis på förmiddagen i ca 10-30 minuter.  

En samling består oftast av upprop, sånger, ramsor, berättelser, prat om datum och väder m.m. 

Den upptar en kort stund av förskolans dag men anses ha stort värde för att skapa 

grupptrygghet, grundlägga känslan för balans mellan hänsyn och självhävdande, öva 

koncentration och ta emot information, vänta på sin tur och att tala inför grupp (Granberg, 

1999). 

 

2. Litteraturgenomgång 

I Litteraturgenomgången tas det upp vad styrdokumenten säger om ämnet matematik i 

förskolan. Det är även en genomgång av vad det står i litteraturen om pedagogens roll samt 

barns lärande. 
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2.1 Styrdokumenten 

Doverborg (2008) anser att matematiken har haft ett litet utrymme i förskolans olika 

dokument under de senaste 30 åren. I tidigare beskrivningar kan man läsa hur och vad vi 

kunde arbeta med i förskolan medan det i dagens läroplan, Lpfö98, finns mål att sträva mot. 

Doverborg menar vidare att det idag är varje lärares skyldighet att genomföra och planera 

arbetet så att varje barn ges möjlighet till matematiklärande (Doverborg, 2008). 

Läroplanen (Lpfö98) beskriver detta på följande sätt: ”Förskolan skall främja lärande, vilket 

förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande”. 

 

Det finns ett antal mål att sträva efter i läroplanen som alla riktar sig till ämnet matematik: 

Förskolan skall sträva efter att varje barn  

- utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för 

vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

- tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att 

förstå sin omvärld, 

- utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, 

- utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form 

samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum 

 

Matematik finns även att hitta under Läroplanens riktlinjer där man kan läsa att arbetslagen i 

förskolan ”ska stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråk och 

matematik”. Ett sätt att göra detta är något som även det finns i läroplanen, genom leken. Vi 

pedagoger ska på ett medvetet sätt använda leken för att främja barnens utveckling och 

lärande (Lpfö98).  

 

2.2 Pedagogens roll 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) tar upp hur viktigt det är att pedagogerna är 

medveten om vad de kan och hur de tänker. De måste kunna upptäcka vad som tas för givet 

och därefter lära sig att uppfatta matematiken som finns i vår vardag. Det är först efter man 

gjort det som man kan börja väcka barnens intresse för matematiken, samt göra den synlig för 

barnen i sammanhang som är värdefulla för dem i deras värld. Som Thisner (2007) menar så 

är matematik mycket mer än att räkna köttbullar.  
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I samlingen är ramsor, sånger och lekar en central del vilket gör att språket kommer in 

naturligt och vi pedagoger kan gärna lyfta fram matematiken lite extra. Thisner (2007) tar upp 

detta och menar att det inte behöver vara svårt att ge barnen tillgång till ett rikt mattespråk. Vi 

kan göra en stor insats genom att vara medvetna om vilka ord vi använder då vi pratar. 

Om pedagogerna ser barnens värld och betraktar vardagen matematiskt så kan vi vägleda 

barnen att erövra matematikens värld. Denna så kallade matematikens värld kan hittas överallt 

och då även i samlingen. Världen kan utvidgas om vi delar med oss av vår erfarenhet och 

sätter ord på matematiska termer, exempelvis vid räkning av barn och vuxna eller vid 

förklaring av en lek. På så vis blir barnen delaktiga i den matematiska världen så att barnen så 

småningom kan göra de matematiska begreppen till sina (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2003).    

Om barnen blir intresserade och engagerade av matematiken i vardagen så anser Klein (1989) 

att man kan våga påstå att pedagogen har lyckats att göra det informella lärandet av 

matematik till ett informellt lärande. Med det menar hon att barnet har börjat se matematiken 

som något intressant samt börjar se sig själv som problemlösare. Hon menar vidare att om 

man driver en pedagogisk verksamhet som inte har några begränsningar för tanken, så 

utvecklar barnen förmågan att själva ställa frågor och fundera över olika saken i vardagen 

(Klein, 1989). 

Samlingen kan vara fylld av möjligheter där man kan skapa matematisk förståelse, men det är 

för det inte självklart att barn får uppleva det om de inte har en vägledare som är där och ger 

dem de verktyg som krävs (Doverborg & Pramling, Samuelsson, 2003). 

 

2.3 Barns lärande 

”De lär när de har roligt och samlingarna bör bygga på underhållning, inte på 

undervisning.” 

Granberg (1999) 

 

Många är eniga om att samlingar bör vara roliga för att främja barnens utveckling. Både 

Granberg (1999) och Niss & Söderström (2006) tar upp detta och menar att det är viktigt att 

barnen får positiva upplevelser genom samlingen. Både för att barnen ska orka vara med samt 

för deras utveckling och lärande.  

Ljungblad (2004) anser att barnens matematiska upptäcktsfärd startar under deras år i 

förskolan. Man kan säga att barnens matematiska kunskap växer genom leken. Där övar 

barnen färdigheter och skapar sitt språk (Magne, 2002). 
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Samlingen är en aktivitet som går att forma på tusen olika sätt och barnen kan lära sig väldigt 

mycket med hjälp av den. Något som återkommer kontinuerligt under samlingen är sånger 

och ramsor. Thisner (2007) menar att rytmiska ramsor och sånger är något som uppskattas av 

de flesta barn. I dem finns många grundläggande matematiska begrepp och då finns 

möjligheten att förstärka dessa.  

Leken är också något som är vanligt förekommande i samlingen. Kaye (2005) anser att lekar 

är användbara på så vis att den sätter barnen i rätt sinnesstämning för att kunna lära sig saker 

som är svåra för dem. Detta för att barnen slappnar av under leken och på så sätt koncentrerar 

sig bättre. Kaye (2005) menar även att rätt utvalda lekar kan hjälpa barn att i stort sett lära sig 

allt de behöver kunna för att klara elementär matematik. Så redan vid skolstarten har barnen 

skaffat sig en hel del kunskaper och erfarenheter inom matematiken. Detta kan vara 

kunskaper som de är medvetna om, men även något som kallas intuitiv kunskap som menas 

att barnen inte är medvetna om kunskapen de bär med sig, men gör att de förstår matematiken 

bättre i skolan (Kronquist & Malmer, 1993).  

Både när det gäller rim, ramsor och lek så används oftast kroppen. Genom att göra dessa 

motoriska rörelser så medverkar detta till att barnen får en förbättrad kropps- och 

rumsuppfattning (Granberg, 1999). 

Något som är återkommande i samlingen är talramsan (ett, två, tre, fyra, fem…). Barn tycker 

att talramsan är spännande och upprepar den gärna och ofta. Ramsan kan sakna matematisk 

mening och i början lär sig barnen endast talorden. Men så småningom gör de upptäckten att 

det finns en struktur i ramsan och utvecklar då sin taluppfattning. När taluppfattningen 

utvecklas, är talramsan en av de viktigaste rötterna som barnen bör kunna för den vidare 

utvecklingen (Magne, 2002). 

Kaye (2005) finner att leken förstärker och lär ut samma kunskap som vanliga läromedel gör. 

Men hon menar att en viktig aspekt att komma ihåg är att leken lägger till en förmåga som 

den vanliga pedagogiken ofta går miste om och det är förmågan att ha roligt med matematik.  
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3. Metod 

I metoddelen tar jag upp mitt val av metod, etiska överväganden och urval. Jag har också 

beskrivit genomförandet och bearbetningen av enkätundersökningen.  

 

3.1 Val av metod 

För att ta reda på hur förskolorna arbetade med matematik i samlingen så valde jag att 

observera. Observationsmetoden jag valde att använda var videoinspelning, för att på så vis få 

med så mycket som möjligt av samlingen. Rubenstein Reich & Wesén (1986) poängterar att 

fördelen med att använda sig av inspelning är att man får med detaljerad information men att 

nackdelen kan vara att det kan vara svårt att få med allt ljud. Filmning gör det möjligt att gå 

tillbaka och titta på materialet flera gånger vilket var en fördel för att få med så mycket av 

möjligt av observationen. För som Rubenstein Reich & Wesén (1986) påpekar så kan humör 

och trötthet vara faktorer som påverkar iakttagelseförmågan vid t.ex. protokoll eller 

dagboksanteckningar. 

När jag började med mitt arbete beslutade jag mig för att genomföra en intervju med var och 

en av de medverkande pedagogerna. Men efter att ha övervägt fördelar och nackdelar 

beslutade jag att genomföra en enkätundersökning istället. Nackdelen med intervju är att det 

är svårt att hitta tiden under en dag på förskolan då man kan sätta sig ner ostört med var och 

en av pedagogerna. Med en enkät kunde de sätta sig ner när de själv hade tid och fundera i 

lugn och ro och på så vis var chanserna bättre att få utförligare svar. 

 

3.2 Etiska överväganden 

Med observationer genom filminspelning krävs målsmans godkännande. Så innan 

observationerna kunde utföras fick varje barn med sig ett papper hem där jag förklarade vem 

jag är och vad jag gör. Vårdnadshavaren fick sen skriva under och lämna till förskolan efter 

de tagit ett beslut om deras barn fick vara med i observationen eller inte. Brevet finns att läsa i 

Bilaga 1. 

Efter undersökningen var färdig och materialet inte behövdes mera raderades inspelningarna. 

Enkäterna till pedagogerna var anonyma då det viktiga var svaren, inte vem som svarat. 
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3.3 Urval  

Efter min Verksamhetsförlagda Utbildning (VFU) var jag medveten om att min partnerskola 

hade stor variation i sina samlingar så det föll sig naturligt att fråga om de ville vara en del i 

undersökningen. Den andra tillfrågade förskolan var en som jag tidigare haft en del kontakt 

med och vet att de arbetar på ett annorlunda sätt än på min partnerskola. Till exempel så 

arbetar de mer med veckodagar och månader. För att få en så bred bild som möjligt av hur en 

samling kan gå till så valde jag att fråga den förskolan med. Båda  

förskolorna är kommunala. Personerna som ingick i enkätundersökning var personalen som 

arbetade på de två medverkande avdelningarna, sammanlagt sex stycken. 

 

3.4 Genomförande och bearbetning 

Nedan följer en beskrivning på hur arbetet med enkätundersökningen och observationerna 

gick till. 

 

3.4.1 Enkätundersökning 

Personalen på de medverkande förskolorna tillfrågades om de ville vara med i en 

enkätundersökning. Jag förklarade vad det gick ut på och att svaren behandlades 

konfidentiellt. När de godkänt bestämdes en tid då jag skulle komma dit med enkäten. De fick 

en vecka på sig att i lugn och ro besvara enkäten innan den samlades in för genomgång. 

Svaren jämfördes och sorterades efter vad pedagogerna svarat. Enkäten finns i Bilaga 2. 

 

3.4.2 Observationer 

Efter att ha tagit kontakt med förskolorna och fått godkännande från pedagoger och målsmän 

att utföra mina undersökningar bestämdes tid för att komma och observera.  

Under observationerna på förskolan kunde det hända att något barn inte hade målsmans 

tillstånd, det löstes då genom att barngruppen delades in i två grupper varvid en grupp hade 

samling i ett annat rum. På så sätt blev ingen utpekad. Observationerna samlades in under sju 

tillfällen och de filmades från början till slut utan uppehåll. När observationerna var färdiga 

fördes de in på datorn där de granskades. Alla sånger, sagor, rim, ramsor och lekar som 

innehöll matematiska delar skrevs ner och kategoriserades för att sedan tas med i resultatet. 

Allt material finns samlat i Bilaga 3. 
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4. Resultat 

I den första resultatdelen finns sammanställningen av svaren från enkätundersökningen om 

pedagogernas syn på matematiken i samlingen I den andra resultatdelen är resultatet från 

observationerna av samlingarna samlade. Det består mestadels av sånger, ramsor och lekar.  

 

4.1 Resultat från enkätundersökningen 

Det var sex medverkande pedagoger varav 4 var förskollärare och 2 var barnskötare. Samtliga 

hade arbetat en längre tid inom yrket, mellan 15-30 år. 

Av de som deltog hade två stycken utbildning i matematik. Den ena hade en 5-poängskurs i 

”matematik i förskolan”, den andra hade läst 10 poäng matte och teknik.  

 

På frågan ”Har ni en medveten målsättning vad gäller matematik i samlingen?” svarade alla 

pedagoger att de tyckte att de hade en medveten målsättning.  

I motiveringen framkom olika svar om vad de ansåg att en medveten målsättning innebar. 

Hälften hänvisade till läroplanen, Lpfö98, där det står att förskolan ska arbeta med matematik, 

och alla refererade till hur de tänkte och arbetade med matematik i samlingen. 

En av förskolorna arbetade sedan förra terminen med matematik som tema och hade på så vis 

kommit lite längre i sitt arbete.  

Andra svar som inkom var att de försökte att ha på sig sina ”matteglasögon” och på så sätt 

vara lyhörda och bli medvetna om matematiken i både samlingen samt i vardagssituationerna. 

Eftersom barnen tycker att det är så roligt med matematik så har deras intresse smittat av sig 

på pedagogerna att fortsätta arbeta med matematik. De poängterade också att det var viktigt 

att använda matematik utifrån barnets ålder och intresse. 

På frågan ”Vilka delar inom matematiken arbetar ni mest med i samlingen?” svarade alla 

räkningen och räkneramsor. Många svarade att de arbetade med addition i samband med 

räkningen. 

Några svarade att de även arbetade med begreppsord som t.ex. bakom, framför, hel och halv 

osv. De mätte och jämförde såsom lång, kort, stor och liten. 

Två svarade att de arbetade med former. 

På frågan ”Hur arbetar ni med matematik i samlingen” svarade alla att de arbetade med 

matematik genom rim, ramsor, sånger och lekar. En pedagog svarade att matten kommer in i 

samlingen på ett lekfullt sätt genom att de använder sig av just sånger och ramsor.  

Något annat som alla tog upp var räkningen av barn och vuxna som var närvarande och ibland 
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hur många som var borta. De kunde räkna hur många barn och vuxna det var där eller hur 

många pojkar respektive flickor som var närvarande. De gick även vidare med räkningen när 

de adderade antalen för att se hur många sammanlagt som fanns i rummet eller på 

avdelningen.  

Några pedagoger svarade att de använde sig av räknesånger och danslekar. En svarade att de 

arbetar med matematik genom att använda kroppen då de dansar och hoppar.  

Förskolan som arbetar med matematik som tema har äldre barn än den andra förskolan och 

kan på så vis arbeta med matematik på ett annat sätt. De svarade att de använder matteburkar 

där barnen får välja en burk och i den finns en siffra och det antalet saker i burken. T.ex. fyra 

små djur. De kan då räkna och jämföra dessa. De har även frågekort med lättare 

matematikfrågor.  

 

4.2 Resultat från observationer 

Varje samling inleddes med att man räknade barnen på något sätt. Barnen och pedagogerna 

hjälptes åt i räkningen och de tog ofta fingrarna till hjälp samt pekade på alla barn som 

räknades.  De kunde räkna alla barnen och alla vuxna eller så räknade de hur många pojkar 

respektive flickor som var närvarande och hur många de var sammanlagt. 

Efter att de räknat alla barn och vuxna gick de vidare genom att sjunga en sång, leka en lek 

eller läsa en ramsa.  

I många av sångerna och ramsorna som ingick i samlingen förstärktes orden av 

kroppsrörelser. Pedagogerna visade hur man skulle göra och de barn som kunde gjorde lika 

eller försökte så gott de kunde.  Nedan följer några exempel på vad som kunde ingå i 

samlingen. Exemplen samt resten av det observerade materialet finns samlade i Bilaga 3.  

 

Exempel 1: 

Vi sitter här och ror i vår lilla båt (ro med armarna) 

sjön är stor väldigt stor och det kommer vågor (visa ”stor” med armarna) 

Står våg, liten våg, stor våg liten våg (gör stora och små vågor med armen) 

stor våg liten våg, vattnet går i vågor (gör stora och små vågor med armen) 
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Exempel 2: 

Var är tummen, var är tummen, här är jag, här är jag 

(håll händerna bakom ryggen, ta först fram ena tummen sen den andra) 

Hur mår du idag då? Tack så mycket bra då. Spring din väg, spring din väg. 

(vicka på ena tummen, sen den andra, göm händerna en och en bakom ryggen igen) 

Var är pekfingret… 

Var är långfingret… 

 

Exempel 3: 

En krona, två kronor, tre kronor, fyra (räkna på fingrarna) 

många saker man vill ha är alldeles för dyra 

men lite fingerspring det kostar ingenting (spring med två fingrar över benet eller golvet) 

men lite fingerspring det kostar ingenting (spring med två fingrar över benet eller golvet)   

 

Lekar såsom danslekar och sånglekar förekom också i samlingen där både pedagoger och barn 

deltog. Nedan följer två exempel, resterande exempel finns att hitta i Bilaga 3.  

 

Exempel 4: 

”Här dansar vi på bredaste golv och här har vi dansat länge (håll varandra i handen och dansa 

runt i ring) 

här dansar vi tills klockan slår tolv och sen dansar vi till sängen 

tocka åt dig sängen är för liten, tocka åt dig sängen är för liten (gå in mot mitten) 

tocka åt dig och ge mig rum” (gå ut igen) 

 

Exempel 5: 

Förklaring av lek: Barnen sitter i en ring och sjunger medan ett barn är första nallen och går i 

en cirkel på utsidan av ringen. Barnet tar en kompis, sen går de tillsammans runt. Barnet som 

går sist tar en tredje kompis osv. 

 

”En liten nalle ville ut och gå, solen den sken och himmelen var blå  

De ville gärna ta med sig en vän, så de gick och hämtade en. 

Två små nallar skulle ut och gå…” 
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5. Diskussion 

I följande avsnitt behandlas och diskuteras resultaten tillsammans med egna tolkningar, 

värderingar samt tidigare redovisade undersökningar. Längre ner tas tillförlitligheten i 

undersökningen upp och sist finns förslag till fortsatt forskning. 

 

5.1 Sammanfattning 

Det var väldigt intressant att gå igenom svaren från pedagogerna i enkätundersökningen då de 

svarade väldigt lika på vissa delar och väldigt olika på andra. Det som jag blev mest 

överraskad över var att bara hälften nämnde läroplanen i frågan om de hade någon medveten 

målsättning. När jag gjorde enkäten så förväntade jag mig att samtliga skulle svara läroplanen. 

Det var intressant att få ta del av deras tankar om hur de arbetade med matematik i samlingen, 

speciellt då en av förskolorna kommit lite längre i sitt arbete med matematik genom 

temaarbete. Alla medverkande pedagoger var medvetna om matematiska delar som fanns med 

i sånger och ramsor som de arbetade med i samlingen. Men det var skillnad på de 

matematiska nivåerna de arbetade med eftersom de fick anpassa samlingarna till barngruppen 

med tanke på deras ålder och utveckling.  

Delarna de arbetade med under samlingen som t.ex. sånger och lekar var både gamla klassiska 

samt nya. De använde kroppen mycket för att tydliggöra vissa delar i exempelvis sångerna 

såsom stort och litet. 

 

5.2 Teoretisk tolkning 

Genom att göra den här undersökningen har det åter igen kommit till min insikt att räkna 

egentligen bara är en liten del av matematiken.  

Pedagogerna som deltog var medvetna om många delar inom matematiken och kompletterade 

varandra i sina kunskaper, men trots det så är det nog vissa delar som glöms bort att 

uppmärksammas. Det var endast 2 av de deltagande pedagogerna som hade en matematikkurs 

i bagaget så utan det kan det förmodligen vara svårt att se långt utöver än talramsan som först 

kommer till tanken när man pratar om matematik. Så jag ger en eloge till de pedagoger som 

kommit långt i sitt matematiska tänkande utan utbildning. Men ramsan är en otroligt viktig del 

att upprepa, för som Magne (2002) säger så är talramsan en av de viktigaste rötterna för att 

barnen ska kunna utvecklas vidare inom matematiken.  

Något som pedagogerna var väldigt bra på var att använda rörelser och visa med kroppen när 
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de sjöng och läste ramsor. När de gör detta så förstärker de dem matematiska begreppen som 

finns i de flesta ramsor och sånger. Detta är något som Thisner (2007) tar upp och hon menar 

även att dessa rytmiska ramsor och sånger är något som uppskattas av de flesta barn. Och är 

man intresserad av något så ökar inlärningsmöjligheterna.   

Genom observationerna och att ha tagit del av innehållet i samlingen så har det gett mig en 

inblick i matematiken som förekommer. Det var långt mycket mer än jag hade anat.  

Så gott som varje samling inleddes med räkning, av barn och vuxna på olika sätt och vis. Här 

kommer en stor bit in av utvecklingen av taluppfattningen. Vid pekräkningen tränar de på 

räkneramsan, de adderar, tränar på att synkronisera mellan orden och pekandet samt träna på 

att förstå att det sist uttalade räkneordet anger antalet barn i den räknade mängden. 

Åter till de motoriska rörelserna man använder till ramsorna, sångerna och lekarna så tror jag 

att de är väldigt viktiga för barnens utveckling och lärande. Det är som om ”man sätter ord på 

saker” fast tvärtom och jag tror att det är en viktig del i den matematiska förståelsen för 

barnen. Genom rörelserna så får barnen chans att träna på sin kroppsuppfattning och 

rörelseutveckling, de lär sig var sina kroppsdelar sitter och känner igen namnen på dem.  

Även rytmkänslan förbättras genom att göra rörelser och sjunga, eller när man gör 

taktövningar vid t.ex. knä- och handklapp.  

Genom rörelserna utvecklar barnen även sin perceptionsförmåga, vilket innebär att de lär sig 

läget i rummet, öga-handkoordination, uppe eller nere samt höger och vänster. Även 

rumsuppfattningen tränas när de rör sig runt i rummet och deras rumsliga tänkande tränas. 

Vid lekar där man ska följa instruktioner så tränar barn sitt problemtänkande samt 

ordningsrelationer; vem som ska vara först, sist, före, efter etc.  

I sångerna, ramsorna och lekarna kan man hitta en hel del matematik. Framförallt så kan man 

hitta form och lägesuppfattning i de allra flesta såsom över, under, framför etc. 

Storleksrelationer är också något man kan finna och som oftast förstärks genom 

kroppsrörelser, t.ex. stor, liten, lång, kort m.m. Även tid och pengar är något som förekom i 

en del av sångerna och ramsorna. 

Så för att summera det hela och knyta an till frågeställningarna: 

 

 Hur visar sig matematiken i samlingens innehåll? 

 Hur medvetna är pedagogerna om matematiken i samlingen? 

 Vad kan barnen lära sig? 
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Jag tycker jag har gjort en utförlig lista ovan av de matematiska delarna som förekommer i 

samlingen och dess innehåll. Och det var många delar man tar för givet, men jag tror ändå att 

det uppmärksammas, men kanske inte som matematik. Pedagogerna var mer eller mindre 

medvetna om matematiken men hade olika kunskaper så de kompletterade varandra. Eftersom 

matematik är något som omnämns ganska mycket i dagens läroplan så kan det kanske vara 

bra för personal på alla förskolor att genomgå någon sorts fortbildning i ämnet för att få ett 

bredare perspektiv på ämnet.  

I sista punkten om vad barn kan lära sig så håller jag med Kaye (2005) som anser att rätt 

utvalda lekar kan hjälpa barn att i stort sett lära sig allt de behöver kunna för att klara 

elementär matematik. Även om kunskapen blir intuitiv så är det något de bär med sig och har 

en bra grund med sig till skolstarten och det livslånga lärandet. 

 

5.3 Tillförlitlighet 

Då tiden var ett hinder så fanns inte möjlighet att observera mer än vid sju tillfällen eftersom 

det skulle passa i både förskolornas och mitt schema. Kan hända att det skulle kunna bli ett 

annat resultat av samlingens innehåll, eller åtminstone ett bredare resultat om observationerna 

hade varit fler. 

På den ena förskolan hade de som tidigare nämnt matematik som tema vilket gjorde att de 

använde mer matematik än vad som vanligtvis förekommer. Det kan kanske vara till en 

nackdel för ett neutralt resultat, men också till en fördel då det ger en bild av vad en medveten 

matematisk samling innehåller. Ett alternativ hade kunnat vara att inte tala om att det var 

matematiken som skulle observeras i samlingen för att få en så naturlig bild av det som 

möjligt. Och sedan delat ut enkäten när observationerna var färdiga. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det är endast det konkreta i samlingen som är undersökt i den här uppsatsen, såsom sånger, 

lekar, ramsor etc. För att ta det ett steg till skulle man kunna undersöka de andra delarna 

runtom, exempelvis samtalen mellan pedagogerna och barnen. Vilket språk använder 

pedagogerna? Uppmärksammar de matematiken? 

Man skulle även kunna undersöka hur intresset för matematik är bland barnen, samt hur 

medvetna de är om matematiken. Kanske många barn tror att matematik endast innebär att 

räkna? Även detta går att göras bredare på så sätt att dela upp det bland pojkar och flickor. 

Vilka som är mest intresserade, vilka tankar de har om matematiken osv.  



  

 

 

14 

 

 

Referenser 

 

Doverborg. Elisabeth (2006) Svensk förskola. Doverborg & Emanuelsson (Red) Små barns 

matematik. Nämnaren Göteborgs universitet 

Doverborg, Elisabeth & Pramling Samuelsson, Ingrid (2003) Förskolebarn i matematikens 

värld. Stockholm: Liber. 

Granberg, Ann (1999), Småbarnsmetodik – omsorg, lek och ramsor. Stockholm: Liber.  

Kaye, Peggy (2005) Barnens bästa matte och läslekar. Brainbooks 

Kronquist, Karl-Åke & Malmer, Gudrun (1993) Räkna med barn. Solna : Ekelund 

Ljungblad, Ann-Louise (2004) Matematisk Medvetenhet. Argument Förlag 

Magne, Olof (2002) Barn upptäcker matematik, Aktiviteter för barn i förskola och skola. 

Specialpedagogiska Institutet 

Niss, Gunilla & Söderström, Anna-Karin (2006) Småbarn i förskolan – Den viktiga vardagen 

och läroplanen. Lund: Studentlitteratur 

Pnina Klein (1989) Formidlet læring : om å fremme utvikling i sped- og småbarnsalder. Oslo, 

Universitetsforlaget. 

Rubinstein Reich, Lena (1996), Samling i förskolan. Lund: Studentlitteratur.  

Thisner, Annika (2007) Matte på burk. Sveriges Utbildningsradio 

Utbildningsdepartementet (1998) Läroplan för förskola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

15 

 

 

BILAGA 1 
 

Till föräldrar på Vij förskola, avd. Myran 

 

Jag heter Madeleine Lindh och går sista terminen på förskollärarutbildningen på Högskolan i 

Gävle. Just nu håller jag på med mitt examensarbete som kommer att bli en B-uppsats om 

samlingens matematik.  

I läroplanen kan man bl.a. läsa att ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang”.  

Barnen kommer i kontakt med matematik dagligen och samlingen är ett av många tillfällen 

där man kan hitta mycket matematik. 

Syftet med undersökningen är att se hur förskolor arbetar med matematik i samlingen och om 

pedagogerna har en medveten målsättning. Jag ska även titta på vad barnen kan lära sig. 

Jag kommer alltså inte titta på enskilda individer, utan jag kommer att se på samlingen som 

helhet. 

 

För att få material till uppsatsen behöver jag observera, vilket kommer att ske genom 

videoinspelning under samlingen. För att kunna göra detta behöver jag ett godkännande från 

er föräldrar. 

Deltagandet är frivilligt och ni har när som helst rätt att avbryta barnens medverkan i 

undersökningen.  

Namnen på de barn eller förskolor som deltar i undersökningen kommer inte att nämnas så det 

kommer inte att gå att spåra var uppgifterna är hämtade ifrån.  

 

 

Undrar ni något så får ni gärna ringa till mig,  

tel: 076-024 23 24 eller tala med personalen på förskolan. 

 

Var vänlig besvara formuläret nedan snarast möjligt, dock senast 16/10. Lämna den sedan till 

personalen på Myran 

 

 

Med vänlig hälsning Madeleine Lindh 

 

 

 

 

Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i videoinspelningar som används i 

undersökningssyfte 

 

Nej, jag ger inte tillstånd för att mitt barn deltar i videoinspelningar 

 

 

Barnets namn…………………………………………………………………………….. 

 

 

Underskrift vårdnadshavare   Underskrift vårdnadshavare 

 

………………………………………..  ……………………………………… 
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BILAGA 2 

Enkätundersökning 

Pedagogers medvetenhet om matematik i samlingen 

 

Dina svar är anonyma och kommer aldrig att användas separat, och det är upp till dig om du 

vill delta eller inte. Tack på förhand! 

 

 

Utbildning: ……………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Erfarenhet inom yrket: ……år 

 

Har du någon utbildning inom matematik?  Ja   Nej 

 

 

Om ja, vad för utbildning?…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

 

Har ni en medveten målsättning vad gäller matematik i samlingen? Motivera……………….. 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 
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Vilka delar inom matematiken arbetar ni mest med?................................................................. 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

 

Hur arbetar ni med matematik i samlingen?................................................................................ 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

 

Vilka matematiska kunskaper tror du barnen kan ta till sig genom samlingen? 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 
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Tror du barnen är medvetna om när ni använder matematik i samlingen?        Ja           Nej 

 

 

Varför/varför inte? 

Motivera……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

……………………………………………………………………………………..................... 

 

 

Tack för att du tog dig tid att genomföra undersökningen! 
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BILAGA 3 
 

SÅNGER 

Sju dagar har veckan 

Sju dagar har veckan, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag 

Sju dagar har veckan 

 

Vad är det för en dag idag? Vad är det för en dag idag? 

Kan du tala om vilken dag det är? Vad är det för en dag idag? 

Onsdag 

Ja det är onsdag, ja det är onsdag, ja det är onsdag hela dan 

Ja det är onsdag, ja det är onsdag, ja det är onsdag hela dan 

Vad är det för en dag imorgon?... 

 

Sko sko liten häst, imorgon blir det snö och frost, då blir skorna dyra, tre daler och fyra  

 

En krona, två kronor, tre kronor, fyra 

många saker man vill ha är alldeles för dyra 

men lite fingerspring det kostar ingenting 

men lite fingerspring det kostar ingenting 

 

Tingelingeling när tåget far ut i vida värden, den som 50 öre har får följa med på färden 

se barna, se barna nu köper de biljetter, sen kliver de på och sen får tåget gå 

 

Nyss så träffa ja en krokodil som körde runt i en bil, han var rätt tjock och fet och blåste i 

trumpet men bilen var för trång och svansen var för lång, så den fick ligga på ett litet flak där 

bak 

 

Klappa lilla magen, lilla magen 

Klappa lilla magen örat med, näsan kan man dra (dra i näsan) 

Munnen spelar bra (spela på läppen) 
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Bim bom bam, (ta fram en hand) jag har en hand 

Bim bom bam, (ta fram andra handen) nu kom dem fram 

Bim bom bam, bim bom bam 

Bip,(ta händerna bakom ryggen) Borta, Jag har ingen hand 

 

Klappa händerna så fort du kan 

Klappa händerna så fort du kan 

Klappa bakom och klappa fram, klappa rumpan lite grann (klappa huve lite grann) 

 

Huvud, axlar, knä och tår 

knä och tår 

Huvud, axlar, knä och tår 

knä och tår 

Ögon, öron, kinden klappen få 

Huvud, axlar, knä och tår 

knä och tår 

 

Var är tummen, var är tummen, här är jag, här är jag 

Hur mår du idag då? Tack så mycket bra då. Spring din väg, spring din väg. 

Var är pekfingret… 

Var är långfingret… 

 

Woodeliatcha (händerna omlott) 

Woodeliatcha (tummarna mot axlarna) 

tidelidoo (peka på pannan-näsan-hakan) 

tidelidoo (peka på pannan-näsan-hakan) 

Det är så jätteenkelt(händerna omlott, tummar mot axlarna) 

 tidelido tidelido (peka på pannan-näsan-hakan) 

Det är så jätteenkelt(händerna omlott, tummar mot axlarna) 

 tidelitidelido(peka på pannan-näsan-hakan) 
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Fem fina fåglar satt på en gren, och den flög till sten 

och då var det bara fyra fåglar kvar 

Fyra fina fåglar… 

Sen var det bara grenen kvar 

 

En och två och tre indianer, fyra fem och sex indianer, sju och åta nio indianer, tio små 

indianer 

Alla hade de fjädrar på huvet, alla hade de pil och båge, alla var de stora och starka för 

björnen skulle de ta 

ssh ssh nu hör jag hur det knakar 

ssh ssh nu hör jag hur det brakar 

ssh ssh nu hr ja hur det knakar för nu kommer björnen fram 

en och två och tre indianer, fyra fem och sex indianer, sju och åta nio indianer,  

tio indianer sprang hem 

 

En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker 

En liten båt blir ofta våt om magen när det stänker, jag undrar vad den tänker? 

Den tänker på att i böljan blå där simmar små små fiskar 

Den tänker på att i böljan blå där simmar små små fiskar, jag undrar var de viskar? 

de viskar att det finns en skatt långt ner på havets botten 

de viskar att det finns en skatt långt ner på havets botten, jag undrar vem som fått den? 

 

Vi sitter här och ror i vår lilla båt 

sjön är stor väldigt stor och det kommer vågor 

Står våg, liten våg, stor våg liten våg 

stor våg liten våg, vattnet går i vågor 

 

Sladderisladderisork … hänger på tork. Sladderisladderisi … hänger bredvid,  

Så kan det gå, så kan det gå när man badar med kläderna på 

 

 

 

 



  

 

 

22 

 

 

Var bor du lilla råtta? I en hatt. 

Vad gör du klockan åtta? Jagar katt. 

Hur många ungar har du? Sjuttiotvå. 

Hur mår din gamla far, då? Si och så.  

Vad gör din fru Louisa? Steker glass. 

Vad vill du ha att spisa? Korv och jazz. 

Vad vill du ha att dricka? Smultronbål. 

Vad har du i din ficka? Fyra hål. 

 

Gunga åt öster och gunga åt väster och gunga åt söder och norr 

hej och hå gunga på sen gungar vi hem igen 

Cykla åt öster och cykla åt väster och cykla åt söder och norr 

hej och hå cykla på sen cyklar vi hem igen 

Simma… Flyga… 

 

Här ligger vår lilla fru katt och magen är alldeles platt  

för hon har just fått sex små barn, som snuttar hela dan 

Här ligger vår lilla fru katt och magen är alldeles platt  

för hon har just fått sex små barn, som sover hela dan 

 

Lille katt, lille katt, lille söte katta, vet du att, vet du att det är mörkt om natta 

lille gris, lille gris, lille söte grisen om du frys, om du frys så gör eld i spisen 

lille ko, lille ko, lille söte koa det va ho, det va ho, ho som sket på broa 

lille far, lille far, lille söta faren, en sån karl, en sån karl det är tur vi har en 

Lille mor, lille mor, lille söte mora, ho fick skor, ho fick skor men de va för stora 

Lille ja, lille ja, lille söte Ida, ja vill ha, ja vill ha rotemos till midda 

 

Jag är en liten kanin, liten men ovanligt fin 

tänderna mina är långa och fina och gnager som tängerna ska, gnag gnag 

jag är en liten kanin, liten men ovanligt fin 

ögonen mina är långa och fina och lyssnar som öronen ska 
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Hoppe hoppe hare satt och mumsa bär, klappa sig på magen det var gott det här 

fram smyger räven tänkte hoppe ta, men hoppe hoppe hare skuttade så bra 

Hoppa in i skogen bakom mossig sten, stannar han och vilar sina trötta ben 

ugglan flyger tyst ifrån sitt bo, stackars hoppe hare aldrig får han ro 

 

När trollmor har lagt sina elva små trollen och bundit fast dom i svansen 

Då sjunger hon sakta för elva små trollen de vackraste ord hon känner 

oajajaja buff oajajajaj buff oajajajaj buff buff oajajajaj buff 

 

Det var en gång en daggmask som hette Pellejöns, han var så rädd för kråkor han var så 

rädd för höns 

Han var så rädd för letare och metare med burk och dom som satte mask på krok de kalla han 

för skurk 

En dag så sade masken: ’Nu gräver jag mig ner en meter under jorden så syns jag inte mer 

I trädgården går metare och letare och höns de hitta många maskar men inte Pellejöns. 

 

 

RAMSOR 

Igelkotten rund och go kryper i sitt lilla bo 

om han någonting ser eller någonting hör 

han taggarna utåt kör 

 

Igelkott igelkott brukar inte ha så brått 

men om han blir skrämd av nåt 

Då står alla taggar opp! 

 

Fem små apor hoppade i sängen, en ramla ner och slog sitt lilla huvud 

mamma ringer doktorn och doktorn han svara, inga små apor i sängen får vara. 

Fyra små apor… 

 

Nej se på rut rut rut och lilla knut knut knut  

nu går dom ut ut ut bakom en knut knut knut  

nu är det slut 
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LEKAR 

Det var räven och råttan och grisen, som skulle gå över isen, 

men då kom det fram en gammal man med stav i hand och jaga dom i land. 

Först så går vi in i ring och sen går vi tillbaka 

Sen så går vi in i gen och sen går vi tillbaka 

Sen går vi in och gör en klapp och sen går vi tillbaka x2 

(Sen går vi in och gör ett hopp och sen går vi tillbaka x2) 

 

Här dansar vi på bredaste golv och här har vi dansat länge 

här dansar vi tills klockan slår tolv och sen dansar vi till sängen 

tocka åt dig sängen är för liten, tocka åt dig sängen är för liten  

tocka åt dig och ge mig rum 

 

En liten nalle ville ut och gå, solen den sken och himmelen var blå 

De ville gärna ta med sig en vän, så de gick och hämtade en. 

Två små nallar… 

Tre små nallar… 

 

 

SAGA 

Här sitter lilla kotten så ensam i sitt kök, han har suttit länge och väntat på besök 

Det skulle vara roligt om det kom en vän, det är så väldigt tråkigt att bara vara en 

(Knack knack) Nu knackar det på dörren, säg får man stiga på? 

Nu kommer farbror Kutte, Hurra nu är vi två 

(Knack knack) Nu knackar det på dörren när kotten kokar te.  

God dag sa leoparden, med mig så blir vi tre 

Pick pick vem kan det vara det låter som en myra, 

nej det var ju lilla musen, stig in så blir vi fyra 

Nu knackar det på dörren och alla undrar vem? 

En ledsen drake, kom in nu är vi fem 

Knack knack på dörren, nu hämtar kotten kex 

välkommen lilla grodan här finns det plats för sex 

Bank bank på dörren, vem kan det vara nu? 
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tjohej sa lilla grisen, med mig så blir det sju 

Tass tass tuss tuss på dörren, det är lilla Lotta 

Du kan få sitta i mitt knä, så bra nu blir det åtta 

Knack knack igen på dörren, Jag kommer just från Rio 

Sa apan Alexandersson, nu har vi blivit nio 

Knack knack, nu kommer pingvinen, här är vi alla tio 

Nu säger vi adjö adjö, för nu går vi på bio 

 


