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Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka om/hur förskollärare använder sig av 

kombinationen matematik och musik i den pedagogiska verksamheten, samt att undersöka hur 

de ser på kombinationen av dessa ämnen. För att ta reda på detta har observationer och 

intervjuer använts. Resultatet visar att de utvalda förskolorna för studien arbetar med 

matematik och musik kombinerat, det finns en röd tråd i hur de integrerar musiken och 

matematiken i verksamheten. Samtliga intervjuade förskollärarna ser kombinationen musik 

och matematik som något naturligt, som hör ihop och de är samtidigt hungriga att lära sig mer 

kring detta. Slutsatserna som kan dras av den här studien är att musik och matematik hör ihop 

och att det går att kombinera de två ämnena tillsammans. Det som behövs är att tänka i nya 

banor hela tiden och se lite längre, att ta på sig de rätta glasögonen.  
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1 INLEDNING 
 

Fler och fler förskolor antar en matematisk profil, där de arbetar konkret med matematik 

vilket gör att matematiken genomsyrar hela verksamheten. Det har skett en stor förändring i 

synen på matematik inom skolväsendet i jämförelse med tiden då undertecknad gick i skolan. 

Den här uppsatsen skulle aldrig blivit till om dåliga erfarenheter och brist på uppmuntran i 

ämnet fått styra utan är ett resultat av en förändrad syn på matematiken. Musik och sång är 

också ett ämne som är i ropet, i alla fall om man ska se på utvecklingen i samhället, fler och 

fler sjunger allsång samt ”alla” vill vara med i Idol och andra kändisprogram. 

     Musik och sång är något som berör nästan alla människor mer eller mindre. Musik har 

varit en stor del av författarens liv under många år och präglade barndomen i mångt och 

mycket. Problemet som mötte skolbarnen då undertecknad gick i skolan, var att matematik 

och musik inte kombinerades med varandra. Men nu börjar tänkandet förändras och syftet 

med studien är att lyfta tankarna kring detta. 

     Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, s. 8-9), talar om vikten av det lustfyllda lärandet för 

barnen och att hela verksamhetens tänkande ska genomsyras av stimulans till barnens 

utveckling. Den talar om att barnen ska utveckla sin kreativa förmåga på det estetiska 

området, vilket inkluderar musik, bild, dans, drama och rörelse. När det gäller matematik, 

poängterar läroplanen att barnen ska på det området få använda den på ett sätt som ger dem en 

rik innebörd, vilket skulle betyda att matematiken måste bli presenterad för dem på ett 

naturligt sätt som gör det lättbegripligt för barnen. Frågan är idag om det finns en metodik 

som är ämnesöverskridande i den dagliga verksamheten på våra förskolor? Det finns många 

ämnen som berör varandra, men är förskollärarna medvetna om det?  Det är en sak att säga att 

man arbetar utifrån läroplanen men en annan att verkligen göra det. Förskolans läroplan (Lpfö 

98, s. 6,8) förordar ett helhetstänkande i förskolors verksamhet, men finns det 

helhetstänkandet hos förskollärarna? I den här uppsatsen undersöks om/hur förskollärare 

arbetar med kombinationen musik och matematik, samt vad de har för syn på kombinationen 

av dessa ämnen.  

1.1 Bakgrund 

 

Sveriges alla förskolor ska följa den läroplan och de övriga styrdokument som de är ålagda att 

följa och arbeta efter. Den nya reviderade läroplanen går ännu djupare i vissa aspekter än den 

förra. Den nya läroplanen om förskolans uppdrag gentemot barnen: 

 
”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god 

pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet” (Lpfö 98, Rev. 

2010, s. 5)  

 

Den nya läroplanen har verkligen förtydligat vikten av att barn ska utvecklas inom det 

matematiska området: 

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar, sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt 

för mätning, tid och förändring” (Lpfö 98, Rev. 2010 s. 10).  

 

Läroplanen fortsätter med att poängtera vikten av att barnen:  
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”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” (Lpfö 98, 

Rev. 2010, s. 10). 

 

I förskolans uppdrag har även det estetiska en viktig plats: 

 
”De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och 

lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, 

praktiska, sinnliga och estetiska” (Lpfö 98, Rev. 2010, s. 7). 

 

Uppdraget som förskolan har fortsätter med: 

 
”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och 

musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör 

både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande” 

(Lpfö 98, Rev. 2010, s. 7). 

 

Läroplanen är tydlig med att barnen ska utvecklas på det matematiska området, men vad säger 

den då om barnens utveckling på det estetiska området?  

 
”Förskolan ska sträva efter att varje barn, utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som 

lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama” (Lpfö 98, Rev. 2010, s. 10). 

 

1.1.2 Tidigare forskning kring ämnets kärna 

Vad finns det då för forskning på det här området, när det gäller hur förskollärare arbetar med 

matematik och musik? Studiens författare har använt lite olika databaser för sökningar efter 

litteratur kring ämnet. En av dem är ERIC (EBSCOhost), en internationell databas full av 

olika artiklar. Vid sökningen efter litteratur har termer som, matematik, musik, förskola, 

estetik med flera använts och varit inställda på fulltextartiklar samt peer reviewed. Bäst 

resultat gavs när den avancerade sökningen användes med orden, matematik, musik och 

förskola. Då blev det 57 träffar, med blandat resultat. Det har varit artiklar om alltifrån musik 

kopplat med läs- och skrivinlärning, musik och socialt beteende, hur man kan lära elever 

matematik via digital musik till barns förhållande till att lyssna på musik. En av artiklarna 

författad av Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt 

(2009), handlade om hur man kan lära barn 2-8 år det estetiska området inkluderande musik. 

Däremot fanns det inte direkt någon koppling till matematiken i den artikeln. När det gäller 

svenska databaser har skolverket och LIBRIS inte gett några resultat kring ämnet utan mer om 

böcker och artiklar när sökorden matematik och musik varit kopplade till förskolan enskilt 

men inte som kombination. 

     Studiens författare har även använt sig av sökmotorn, Uppsatser.se. Även här var det tunt 

med resultat när det gäller uppsatsens ämne och de sökord som är kopplade till ämnet . Men 

två uppsatser hittades som berör ämnet i viss mån. Den första uppsatsen är författad av Meldo 

& Petterson (2009) och berör ämnet estetik och lärande.  De var ute efter att se hur elever 

skulle utveckla sitt lärande genom först och främst kombinationen matematik och musik, men 

kom även att innefatta ämnen som bild, slöjd, drama och idrott. De kom fram till att, genom 

kombinationen matematik och musik får elever kunskap på ett annat sätt än vad som lärs ut 

traditionellt i skolan. Olsson & Ohlsanius (2008), har tittat på hur olika förskolors arbetslag 
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arbetar med matematik och hur de ser på matematikens roll i förskolan. De kom fram till att 

synen på hur matematik ska läras ut skiljer sig mellan arbetslagen. De såg att fokuset i 

förskolan är språket och att matematikens status varierar. Matematiken ska inte ha en 

särkskild status utan finns där i alla fall och kombineras med andra ämnen som naturkunskap, 

lek, musik och språk. Dessa två arbeten väckte intresset för den här uppsatsens studie och dess 

behov, eftersom det fanns vissa kopplingar i uppsatserna med denna. Det som skiljer sig 

mellan denna studie och de två föreliggande arbetena är att fokuset för denna studie enbart 

ligger på kombinationen matematik och musik. Denna studie vill därför se, hur förskollärare 

arbetar med kombinationen musik och matematik i deras verksamhet samt hur de förhåller sig 

till kombinationen av dessa ämnen. 

 

1.1.3 Musikalisk Introduktion För Nybörjare i Grupp (MING) 

Ett återkommande tema under uppsatsen är begreppet MING (Musikalisk Introduktion för 

Nybörjare i Grupp), eftersom förskolorna som besöktes hade Mingsamlingar. I sökandet efter 

information som beskriver metoden, kom författaren i kontakt med grundaren, Sten Bunne. 

Han har många års erfarenhet av musik och arbetat som terapeut för att bland annat hjälpa 

dyslektiker. Dessutom blev det även ett samtal med hans kollega Anders Mohss som hjälpte 

till med lite detaljer. Numera kallas inte metoden för Ming utan istället Bunnemetoden, för 

den växer och har spridit sig till Japan och namnet Ming passar inte så bra i Asien. 

     Bunnemetoden (MING) riktade sig från början till barn som inte börjat skolan. Skolbarnen 

erbjuds att lära sig spela något instrument genom musikskolan, men samma möjligheter 

saknades för barnen i förskolan. Därför blev målgruppen förskolebarn, men har sedan vuxit 

som metod och använts för förståndshandikappade och även inom äldreomsorgen. Sten 

upptäckte att barnen i förskolan hade tidigare inte några instrument att spela på, förutom 

rytmiska instrument som till exempel trummor. Genom metoden och de instrument som 

producerats har barnen fått en musikalisk plattform, nu kan de spela gitarr, spela på 

klangplattor och även bas.  

     Sten berättade att de musikaliska metoder som finns sällan har annat än musiken i centrum, 

men genom Mingmetoden så går det att nå ett utvecklingsmål hos barnen. Genom musiken 

utvecklas deras grov- och finmotorik, fysiska och psykiska förmågor samt emotionell- och 

social kompetens. Sten såg att det fanns ett behov av att utveckla barnen i åldrarna 0-7 år, för 

då sker den största utvecklingen hos dem. Barnen får också vara med i ett socialt 

sammanhang, spela på instrument och i samband med det utveckla sitt gehör genom att 

lyssna. Instrumenten inom Bunnemetoden (MING) är framtagna av Sten Bunne och bland 

instrumenten finns som sagt, bygelgitarren (vilket förskollärarna kom att kalla för minggitarr), 

minibas (som har en sträng), klangplattor och entonsflöjter. 

     Under samtalet med Sten kom matematiken på tal. Bunnemetoden var inte från början 

direkt kopplad till matematiken utan Sten menade att den fick barnen i så fall lite på köpet 

eftersom de lärde sig takt och puls. Däremot har han gjort en låt utifrån Pytagoras sats när det 

gäller att lära sig multiplikationstabellen. 

1.2 Litteraturgenomgång 

 

I det här avsnittet redovisas vikten av matematisk kunskap hos lärarna för att barnen ska få en 

rätt bild av vad matematik handlar om. Vidare så tas det upp om vardaglig matematik, 

matematikens sammankoppling med det estetiska med fokus på musik samt vikten av 

helhetsperspektivet i förskolornas verksamhet. Ett begrepp som kommer att förekomma i 

avsnittet är musisk och syftar på helheten hos människan. Musisk är inte detsamma som 

musikalisk utan det är ett vidare begrepp och handlar inte bara om musik. 
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1.2.1 Vad handlar matematik om? 

Rädslan för matematik är stor bland många vuxna och många känner sig okunniga inom det 

matematiska området enligt Margareta Forsbäck. Hon menar att en stor del vuxna har blivit 

bestulna på den glädje som matematik ger genom det traditionella räknesätten med tabeller.  

Hon talar om att matematiken behöver presenteras på ett smakfullt sätt, genom att använda 

situationer i vardagen (Gottberg & Rundgren 2006, s. 18-19). Margareta Forsbäck menar att 

det är viktigt att lära ut nya tankar och göra dem konkreta för barnen, med andra ord göra 

begreppen begripliga för barnen vilket förlöser uppenbarelser över vad matematik är. Därför 

behövs det vuxna som är medvetna om vad matematik är, lärarna måste helt enkelt ha rätt 

kunskap annars kan de inte lära barnen vad matematik handlar om (Gottberg & Rundgren 

2006, s. 18). Margareta talar vidare om vardagsmatematik och för att se den måste lärarna ta 

på sig matematikglasögonen. ”Det innebär att se, höra, känna och uppleva matematik” 

(Gottberg & Rundgren 2006, s. 21). Furness (1998, s. 10) fortsätter på spåret om vad 

matematik är och hur vi vuxna ser på matematik. Han menar att vuxnas syn på matematik 

kännetecknas av vår erfarenhet av matematiklektionerna i skolan. Alla tabeller, uppgifter som 

skulle lösas, ekvationer med mera kan vara något lustfyllt för några men fasansfullt för andra. 

Han fortsätter med att beskriva oss vuxna som utövare av matematik i vardagen när vi handlar 

mat, fyller bilen med bensin, tid i minuter, där matematiken är ett viktigt instrument. Däremot 

när matematiken blir kunskap i mer abstrakta termer, som olika tankesätt då blir det något 

som de insatta matematikerna ska syssla med för det ingår inte i vår världsbild. Furness frågar 

sig om det måste vara så? Han fortsätter med att jämföra matematik med musik. Musiken 

innehåller teknikaliteter som notkunskap, ackord, uppsjungning med mera. Men han 

poängterar att musik är något mer än så, det är den personliga upplevelsen och njutningen. 

Kan matematik vara något njutbart eller blir det bara en massa oljud? Kan det finnas något 

roligt, en estetisk nivå? 

     För att barn ska förstå vad matematik är och vi ska tillgodose barns behov på det 

matematiska området, kräver det olika sorters kunskap. Solem & Reikerås ger ett exempel på 

en sorts kunskap från ett samspel mellan pedagog och barn. Barnet vet vad en fyrkant är och 

kan associera det till något som elefanter står på. Däremot förstår barnet inte den läraren när 

den använder ordet trapets, eftersom det är ett ord som barnet inte känner till. Men läraren kan 

använda ordet trapets för barnet vid nästa tillfälle och samtidigt förklara ordet med något som 

elefanter står på, då kan det nya ordet för barnet bli verkligt. De menar att nästa steg blir då att 

med olika kunskaper, se hur matematik uppstår i olika sammanhang och former. Då får vi den 

sakkunskap vi behöver för att möta barnens intressen och fortsätta stimulera deras 

matematiska utveckling (Solem & Reikerås 2004, s. 20). Vad som utmärker medvetna lärare 

är något som Doverborg (2008, s. 8) utvecklar. De utmanar barnen när det gäller kunskap och 

utveckling på det matematiska området genom att låta barnen få praktisera och uppleva 

matematik i meningsfulla situationer. Hon ger sedan en rad exempel på olika sätt barn kan 

lära sig matematik, genom räkneramsan, lära sig olika begrepp, mönster, mäta, tid, jämförelse, 

rumsuppfattning, problemlösning med mera. Sedan konstaterar hon att barn lever i en 

matematisk värld för den finns runt omkring oss i vårt samhälle, men att befinna sig i den är 

inte detsamma som att bli en del av den. Därför behövs det kunniga lärare som kan hjälpa 

barn att inta matematikkunskaperna tillsammans med andra barn. 

 

1.2.2 Den vardagliga matematiken på förskolan 

Sterner (2008) ger exempel från ett pilotprojekt om hur man kan arbeta med matematik i 

förskolan. Han menar att barn tycker mycket om ramsor, att rimma och att klappa sina namn. 
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” – Hur många klappar har Tove i sitt namn? Barn och vuxna klappar Toves namn och säger 

namnet i kör, med tydlig stavelseindelning: ”To-ve”. Tove har två klappar i sitt namn” (s. 53) 

Samspelet mellan pedagog och barn och vad det gör för barnets utveckling på det 

matematiska området är något som Sterner & Johansson (2008, s. 71) tar upp. De ger exempel 

på en påklädningssituation då de yngsta barnen ska få hjälp av förskolläraren. När läraren 

uttrycker de olika momenten att nu har du en sko på fötterna och nu har du två skor på 

fötterna så blir det sedan en koppling vid dukningen inför lunchen, när läraren säger nu har vi 

en tallrik och nu har vi två tallrikar. Det här skapar betydelse för de matematiska begreppen i 

en utvecklande miljö genom att läraren samspelar med barnen, anser de. 

     Emanuelsson (2008, s. 129) menar att om det finns kunniga lärare i matematik som har ett 

positivt förhållningssätt till ämnet, så påverkar det barnen i hur de tar sig an fundamentala 

begrepp inom matematiken i det vardagliga livet. Hon går vidare med att beskriva hur det 

pilotprojekt hon varit delaktig i, att få lärarna att bli utmanade i sin syn på matematik, syftade 

till att öka lärarnas medvetna tänkande om barn och matematik. Målet de har strävat efter har 

varit att lyfta fram de kreativa och utforskande sidor som finns i den vardagliga matematiken. 

Barn möter matematiken under sin tid på förskolan och många av barnens erfarenheter är de 

första och dessa erfarenheter kan vara helt utslagsgivande för hur deras synsätt på matematik 

ska utvecklas.  

     Emanuelsson (2008, s. 130) beskriver en planering som lärarna gjorde för ett julbak med 

en barngrupp. I den här vardagsaktiviteten ingick, form, sortering, storlek, antal, klassificering 

och andra sådana begrepp. Det lärarna gav sitt fokus åt var samspelet mellan dem och barnen 

och mellan barn och barn. Malmer (1990, s. 6-7) lyfter också fram det kreativa tänkandet i 

matematiken. Hon hänvisar till Gardner som menar att kreativitet ofta möter på motstånd och 

samhället har haft en attityd av att kreativa människor orsakat problem och därför gjort sig av 

med dem. Malmer fortsätter sedan att tala om att skolan ska utveckla barnens kreativitet och 

inte bromsa den. Lärarna har enligt henne ansvaret att förmedla kreativiteten till barnet och då 

krävs det rätt attityder till hur man ska arbeta med barnen. Hon talar också om att lärarna 

behöver vara trygga i sin lärarroll för att barnens kreativitet ska få flöda. 

 

1.2.3 Matematikens förening med det estetiska 

Gottberg (2009, s. 17, 24) menar att matematik och musik hänger samman med varandra 

eftersom musik i mångt och mycket är genuin matematik åtminstone när det kommer till 

metriken inom musiken. Hon menar att matematikens och musikens språk hänger samman 

med varandra och där metriken blir förklaringen av tidsaspekten inom musiken som puls, takt, 

rytm, perioder med mera. Gottberg fortsätter med att beskriva kroppen som instrument och 

vikten av rörelse och nämner Dalcrozemetoden som handlar om att ge helheten till barnen där 

deras sinne, kropp och tankeförmågor får arbeta tillsammans. Det metrikarbete som rytmiken 

ger, ger kroppen kunnighet när det gäller lära om mängd och talbegrepp genom musiken och 

rörelsen. 

     Jernström & Lindberg (1995, s. 10) vill ge förskollärare, grundskollärare, fritidspedagoger 

och barnskötare ett visst förhållningssätt till musik. Dels vill de att musiken används i syftet 

att stärka barnens identitet och självkänsla, samt den sociala biten av fostran och trygghet. 

Men sedan kan musiken vara ett instrument för ämnesintegrering, där den samverkar med 

svenska, orienteringsämnen, matematik och andra ämnen. Jernström & Lindberg (1995, s. 11) 

beskriver vidare hur Jernström själv i sitt arbete arbetat i skolor med musik. Hon har fortsatt 

arbeta utifrån den grund förskolan redan lagt. Hennes mål med sitt arbete var just att 

kombinera musiken och andra estetiska ämnen, med matematik, svenska och 

orienteringsämnen. En viktig aspekt som Jernström nämner är att inte vara expert utan enbart 

samspela med barnen och ha roligt tillsammans. Björkvold (2005, s. 132) talar om att slå ihop 
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flera olika ämnen i skolan, som språk, hemkunskap, musik och matematik med varandra.     

Gottberg & Rundgren (2006, s. 15) hänvisar till Perssons tips till förskollärare. Persson menar 

att konst, matematik, musik och natur går att kombinera och sammanföra i temaarbeten. Hon 

konstaterar att matematik i skolan är ett ämne, men när man arbetar med olika teman och 

andra uppslag så hamnar matematiken i en meningsfull kontext. Uddholm (1993, s. 72) ger 

exempel på hur musiken kan integreras med den övriga verksamheten på en förskola. Det man 

upplevt från besöket i skogen kan sedan få prägla musiksamlingen, likadant gäller vad media 

tar upp eller från ett besök på en arbetsplats. Han menar också att musiken hör ihop med 

situationer i vardagen, sånger vid måltiden, sjunga sånger innan man har en samling, sjunga 

sånger vid särskilda tillställningar, vilket skapar trevnad och hjälper arbetet framåt. För 

Gottberg & Rundgren (2006, s.48-49) berättar Furness om sin syn på matematik och det 

estetiska. Han anser att barn lär sig mycket matematik genom det estetiska ämnet bild. Han 

ser bildämnet som något fullt av symmetri och rytm. Dessutom menar Furness att 

matematiken kan vara vacker, det som behövs är att matematiken inte blir abstrakt utan 

verklig. Gottberg (2009, s.11) beskriver lärandet på det estetiska området som en process, där 

olika områden knyts samman till en helhet.  

     Sundin (1988, s. 18-19) hävdar att den allmänna uppfattningen om det estetiska endast är 

något som utsmyckar livet, en färgklick i tillvaron, sociala arrangemang och så vidare. Han 

hävdar också att man åsidosatt det estetiska området i såväl utvecklingspsykologi samt i 

forskning om barn, vilket ger en splittrad del av barnet. Gottberg (2009, s. 11) utvecklar 

tänkandet kring vad det estetiska är. Hon förklarar, att lära estetiskt är att arbeta på ett sådant 

sätt där utvecklingen av kunskap befrämjas så att helheten för eleverna av upplevelser, 

kunskap och lärdomar sammanfogas. Det finns olika tolkningar av vad det är att lära estetiskt, 

fortsätter hon, men det viktigaste är att se den gemensamma nämnaren, vilken är passionen, 

känslan och processen. Sundin (1988, s. 132) hänvisar till en undersökning han gjorde i början 

på 1980-talet, där de flesta förskolelärarna arbetade mindre med det estetiska området än vad 

de hade beräknat. Det var framför allt rörelse och drama som utmärkte sig i undersökningen, 

för det användes i begränsade mängder. Musiken användes lite mer än rörelse och drama 

medan bild var det som användes mest. 

 

1.2.4 Helhetsperspektivet 

I litteraturen återkommer helhetstänkandet hela tiden och en som talar väl om det och även 

utvecklar det tänkandet är Björkvold. Enligt Björkvold (2005, s. 15) är varje människa 

musisk, eftersom människan redan innan den blir född blir inplanterad med musiska 

beståndsdelar som är ljud, rörelse och rytm. Wiklund (2001) sätter ord på det med att beskriva 

vad som möter ett barn i mammans mage. ”Fostervattnet tar emot och fördelar ljuden och 

rörelserna. Det är livets musik som redan har börjat, den första estetiken, det första vackra och 

uttrycksfulla som barnet får sig till livs” (s.27). Björkvold (2005, s. 12) går vidare med att 

konstatera att i en miljö som främjar helhetstänkandet där trivs den musiska människan bäst. 

Därför måste vi se livet runt omkring oss utifrån det här helhetstänkandet vilket inkluderar 

kultur, vetenskap, ålder, det poetiska med mera. Gör vi inte det är det risk att den musiska 

människan försvinner. Jernström & Lindberg (1995, s. 20-21) spinner vidare på resonemanget 

om helhetsperspektivet när de betonar vikten av att barn får alla sinnen stimulerade vid 

inlärning. De menar att när man kombinerar flera sinnen blir det mer stimulerande och 

dessutom ökar glädjen i lärandet. De menar också att när lärare hjälper barnen att stimulera 

alla sina sinnen ökar barnens självförtroende och minskar därmed dålig självkänsla. 

     Wiklund (2001, s. 33) resonerar kring lärarens pedagogik, att undervisa barnen är inte det 

centrala utan musiken och rörelsen ska man ha gemenskap med. Hon menar att barnen lärt 
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henne att lyssna och vara i nuet. Uppgiften blir enligt Wiklund att uppmuntra och stimulera 

nuet hos barnen genom estetiska och musiska uttryck. 

     Uddholm (1993, s.9) undrar om dagens kultur framkallar en tro hos människor som är 

musikaliska till motsatsen, att de skulle vara omusikaliska. Han menar att våra erfarenheter 

formar vår inställning till musik. Uddholm menar också att många pedagoger har ett otroligt 

dåligt självförtroende när det gäller sin musikaliska förmåga, vilket gör att många känner 

olust enbart för ordet musikverksamhet. Uddholm (1993, s. 28) beskriver musikalitet utifrån 

att den hör ihop med kroppsuppfattning, minne, förnuft och rumsuppfattning. Han menar att 

människan är en helhet, därför blir det orättvist att beskriva människors kunnande. 

Människors olika förmågor berör varandra, vår musikalitet är inte mer betydelsefull än andra 

begåvningar vi har, men den är oskiljbar från och en utgångspunkt för vår totala förmåga.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka om/hur förskollärare använder sig av kombinationen 

matematik och musik i den pedagogiska verksamheten, samt att undersöka hur de ser på 

kombinationen av dessa ämnen. 

 

Frågeställningar 
 

 Hur använder förskollärarna matematik och musik i sin verksamhet? 

 Hur använder förskollärarna matematik och musik i kombination med varandra?  

 Hur ser de olika förskollärarna på kombinationen matematik och musik? 
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2 METOD 
 

I det här avsnittet är syftet att beskriva de olika metoderna som använts i studien samt varför 

de har använts.  Först ges en kort sammanfattning av hur studiens författare gått tillväga med 

metoderna som använts och sedan förklaras vilket urval som gjorts och begränsningar som 

varit nödvändiga för studiens tidsram. Nästa avsnitt tar upp hur data har samlats in, vidare 

vilken procedur som använts och till sist en beskrivning av analysmetoden. 

     Den här studien har gjorts på tre förskolor som tillhör en mellansvensk kommun med 

ungefär 100 000 invånare. Studiens metoder har varit observationer och intervjuer. En 

intervju har gjorts per förskola och observationerna har utförts under två förmiddagar var på 

de utvalda förskolorna. Observationerna blev noterade med hjälp av löpande protokoll men 

spelades även in via en mp3-spelare. Intervjuerna blev enbart inspelade på en mp3-spelare. 

Observationerna har analyserats via ett kategoriseringsschema med frågeställningarna som 

grund. Intervjuerna transkriberades först, sedan analyserades de utifrån de olika 

frågeställningarna. 

2.1 Urval 

 

I studien har tre förskolor medverkat och de ingår alla i den mellansvenska kommunens regi. 

De ligger geografiskt spridda från varandra. Den här kommunen har hand om ungefär 90 

förskolor totalt. Författaren kom i kontakt med en av de ansvariga på kommunen för deras 

förskolor. Genom vårt samtal om mina frågor om vilka förskolor som skulle kunna tänkas 

arbeta med matematik och musik föreslog hon att skicka ett e-postmeddelande till förskolorna 

med frågor om hur de jobbar med matematik och musik. Därmed författades två frågor om 

matematik och musik (bilaga 2) som hon bifogade till förskolorna. Utifrån deras jakande svar 

skulle sedan ett antal förskolor väljas för att ingå i studien.  

     De som svarade ja på frågorna var fyra förskolor. Tanken var först att undersöka alla fyra 

förskolorna, men författaren valde att satsa på tre förskolor till projektet. Varför valde 

författaren att inte satsa på den fjärde förskolan? Orsaken var helt enkelt bristen på tid, 

eftersom den förskolans kontaktperson inte gick att nå på grund av en veckas semester. 

Författaren valde därför att inrikta sig på de tre förskolorna som var tillgängliga.  

     Det etiska området för ett examensarbete är oerhört viktigt och något som varje 

undersökare måste beakta väldigt noggrant. Johansson & Svedner (2010, s. 20) menar att de 

som deltar i en undersökning inte ska luras på något sätt utan de ställer upp frivilligt och kan 

avbryta sin medverkan när som helst utan negativa följder. De hänvisar också till 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets principer, som bland annat betonar att 

en tydlig och rätt bild av studien ska presenteras för de som deltar i studien. Vidare ska de 

vara säkra på att deras identiteter inte avslöjas utan blir skyddande under hela arbetets gång, 

inga namn på barn, personal eller skola ska kunna avslöjas i den slutgiltiga uppsatsen. I det 

brev som skrevs (bilaga 1) följdes de här detaljerna noggrant om att de ställer upp frivilligt 

och kan dra sig ur studien när som helst. I brevet hänvisar författaren till Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådets regler som Johansson & Svedner (2010, s. 20) 

refererar till. Författaren har även varit tydlig med att använda fingerade namn när det gäller 

de medverkande förskollärarna och deras förskolor, detta för att skydda de medverkandes 

identitet. 
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Presentation av förskollärarna 
Val av förskollärare till intervjuerna blev ett resultat av kommunikation med de olika 

förskolorna. Två av förskollärarna kändes självklara att intervjua medan den sista valdes 

utifrån att intervjuaren och personalen diskuterade vem som skulle bli intervjuad (se vidare 

under avsnittet om studiens tillförlitlighet). Det är tre utbildade förskollärare som blivit 

intervjuade. Det skulle visa sig att de alla tillhörde ungefär samma ålderskategori och jobbat 

inom förskolan nästan lika länge, med en erfarenhet på 26-30 år. 

 

Presentation av de observerade barngrupperna 
På två av förskolorna var barnen 3-5 år och på den tredje förskolan var barnen 1-2,5 år, med 

undantag för en samling på den förskolan då två äldre barn var med. Val av förskola har mer 

eller mindre inneburit val av avdelning. Det har inte funnits något syfte att endast befinna sig 

på avdelningar med små barn respektive äldre barn utan det är förskollärarna som varit 

intressanta för studien och därmed har inte åldern på barnen de har hand om på sina 

avdelningar, spelat någon roll.  

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Metoderna observation och intervju har använts för studien. Observationerna gick ut på att 

observera förskollärarnas arbete och därmed var inte barnen i fokus under observationerna, 

men de fanns ju med eftersom samspelet mellan förskollärare och barn noterades. När det 

gäller intervjuerna gjordes tre intervjuer det vill säga en intervju per förskola. På förhand hade 

30-40 minuter beräknats som lämplig tid för förskollärarna att avsätta men inte någon intervju 

blev längre än 30 minuter.  

 

Varför observation? 
 Observation som en av metoderna för studien växte fram som en självklar del i arbetet efter 

att studiens författare under hösten gjort klart en förberedande fältuppgift. Under själva 

fältuppgiften användes enkät, observation och intervju. Johansson & Svedner (2010, s.41) 

konstaterar att observationer är vanligt förekommande numera i examensarbeten. De menar 

också att den varit krånglig att nyttja om man jämför den med enkät och intervju, men enligt 

vad de erfar så är det snarare tvärtom en enkel och framgångsrik metod när det gäller hur 

lärare och elever beter sig. Johansson & Svedner beskriver två olika aspekter av 

observationsmetoden. När observationen noteras utifrån ett kategoriseringsschema så räknas 

den som kvantitativ medan när löpande protokoll, dagboksanteckningar, sociogram med flera 

används så räknas det som kvalitativa observationsmetoder.  

     Observationerna för studien valdes för att ge en bild av hur förskollärarna arbetar med 

matematik och musik. Den skulle ge en inblick i det pedagogiska arbetet och åskådliggöra 

förskollärarnas tänkande genom deras handlingar. Löpande protokoll valdes av två orsaker, 

dels för att det är en metod som observatören haft goda erfarenheter av och dels för är att 

löpande protokoll ger möjlighet till att förmedla direkta händelser under valda tidsintervaller. 

Utmaningen kan vara att se och uppfatta det som pågår under observationsstunden men därför 

valdes ljudinspelning som komplement till det löpande protokollet. 

 

Varför intervju? 
Utöver observationer valdes intervjuer för studien. Även intervjun är enligt Johansson & 

Svedner (2010, s. 30-31), den metod som är mest vanligt förekommande bland 

examensarbeten. Den ger om man använder den på rätt sätt, insikter som är till nytta för det 

kommande läraryrket. Enligt Johansson & Svedner är en strukturerad intervju upplagd utifrån 

fasta och redan förbestämda frågor där svarsalternativen kan vara dels fria men även lite mer 
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styrda. De menar också att en kvalitativ intervju är mer fri i sitt upplägg eftersom frågorna kan 

ställas omväxlande och utgår mestadels från en fast ram men inom ramen finns det stor frihet. 

Dessutom vill den kvalitativa intervjun gå djupare i frågeställningarna. Utifrån Johansson & 

Svedners beskrivning av intervjumetoden, så är författarens upplägg en kombination av både 

den strukturerade och kvalitativa intervjun. Frågorna var bestämda från början, men under 

själva intervjun fanns det utrymme för följdfrågor. Dessutom bör det tilläggas att varje 

intervju tillfälle är unikt. Ingen intervju blir den andre lik utan kan skifta en del, vilket är helt 

naturligt. Däremot är det bra att ha en ram att gå efter så att den röda tråden följs genom alla 

intervjuer, vilket underlättar för alla inblandade. 

     Författarens tanke med att välja intervju som en av studiens metoder, var som Johansson 

och Svedner beskriver, helt enkelt att gå lite djupare i ämnet än vad observationerna skulle 

göra. En observation ser hur någon handlar och agerar medan det i en intervju finns 

möjligheter att få svar på tankarna bakom en handling. Författarens syfte var att kombinera de 

två metoderna, för att få bästa möjliga resultat. 

2.3 Procedur 

 

Innan observationerna började, besöktes två av förskolorna i förberedande syfte och i 

samband med de besöken presenterade författaren sig för de som hade svarat på frågorna per 

e-post. I anslutning till besöken överlämnades även ett missivbrev till förskolorna med 

information om de etiska krav som författaren av studien måste ta hänsyn till (bilaga 1). En 

förskola besöktes inte i förväg och det var för att tiden inte räckte till eftersom den geografiskt 

låg längst bort jämfört med de andra förskolorna. Därför e-postades missivbrevet till den 

förskolan istället, vilket de var nöjda med. 

     Observationerna ägde rum under två förmiddagar per förskola. Förmiddagarna valdes för 

att då är den pedagogiska verksamheten igång för fullt och många samlingar äger rum då. Vid 

de olika samlingarna satt observatören i samma rum som barnen och förskollärarna vistades i 

och löpande protokoll användes för att beskriva händelseförloppet. Klockan togs till hjälp för 

att skriva ner de olika tidsintervallerna för det löpande protokollet. En mp3-spelare användes 

dessutom för att spela in observationerna. Ljudupptagningarna från observationerna skulle 

vara ett komplement till observatörens anteckningar. Vid själva observationerna satt 

observatören i samma rum och förde anteckningar, noterade klockslag för de olika intervaller 

som det blev, väldigt sällan sade observatören något utan det var om läraren i rummet ville 

hälsa mig välkommen eller något liknande. Det var endast vid ett tillfälle under en 

observation på en småbarnsavdelning som observatören lekte lite med några barn. 

     Intervjuerna skedde i avskilda rum så att vi inte skulle bli störda. Trots det blev den första 

intervjun för en kort stund avbruten men det påverkade nog inte intervjun eftersom läraren 

ganska snart hittade tråden igen. Intervjuerna spelades in via mp3-spelare och därmed 

behövde inga anteckningar föras förutom att förskollärarnas namn, förskola, ålder, utbildning 

samt hur länge de arbetat noterades.  Uppgifterna som noterades hade syftet att kunna jämföra 

dem med varandra, men har inte fått någon uppmärksamhet i samband med resultatet. De 

förberedda frågorna ställdes i den ordning som var planerad men varje intervju var unik och 

fick sin personliga prägel.  

2.4 Analysmetoder 

 

Den här studien präglas av den hermeneutiska processen, där flera olika deltolkningar sedan 

leder till en helhetstolkning. Sohlberg & Sohlberg (2009, s. 155) beskriver skillnaderna 

mellan förklaring och tolkning/förståelse. De menar att förklaring tittar på yttre skäl medan 

förståelse och tolkning har ett mer känslomässigt synsätt. Thurén (1991, s. 53) beskriver 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik#Den_hermeneutiska_forskningsprocessen
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hermeneutiken utifrån förförståelse med andra ord att allt vi ser är inte verkligheten utan det 

vi tar in genom våra sinnen sker delvis genom tolkning. Ödman (2007, s. 236) utvecklar det 

här med förståelse och tolkning ett steg till. Han menar att den förståelse vi har är förbunden 

med våra tidigare upplevelser och därmed vår förförståelse, vilket betyder att den 

hermeneutiska processen kretsar kring det här resonemanget. Sedan går han in på att förklara 

några olika steg som det hermeneutiska tolkningsarbetet har. Det första handlar om hur vi 

förhåller oss till det vi tolkar, det andra steget är hur vi tolkar. Det tredje steget blir vilken 

procedur vi arbetar utifrån när vi ska välja tolkning och det sista steget blir hur vi 

kommunicerar vår insikt och det vi tolkat till de som ska ta del av vår process. 

     Resultatet är uppdelat i två olika huvuddelar, observationer och intervjuer. 

Observationernas resultat presenterar de olika förskolorna var för sig och med de samlingar 

som bevittnats. Den andra delen med intervjuerna, har ett litet annorlunda upplägg. Var och 

en av de tre förskollärarna presenteras i samma ordning som deras förskolor men deras svar är 

uppdelat utifrån studiens frågeställningar. 

 

Observation av förskollärarna 
Analysen av observationerna har gjorts på följande sätt. Det löpandeprotokollet har blivit 

uppdelat i olika kategorier. Olika färger med understrykningspennor har används för att hålla 

isär olika samlingar, vad som är matematik och vad som är musik. När matematik och musik 

kombinerats i en samling har färgerna för matematik och musik används samtidigt för att 

markera det. Om det var något som observatören inte förstod av sitt löpande protokoll 

användes de inspelade ljudfilerna som komplement. Frågeställningarna har styrt analysen av 

resultatet från observationerna. 

 

Intervju av förskollärarna 
För att kunna analysera intervjuerna har varje intervju transkriberats och de har transkriberats 

ordagrant och så detaljrikt som möjligt. Sedan har förskollärarnas svar analyserats utifrån 

varje frågeställning och blivit kategoriserade utifrån dem med färgpennor för att kunna få en 

överblick av deras olika svar. 
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3 RESULTAT 
 

I den här delen kommer resultaten presenteras av de utförda observationerna och intervjuerna 

som gjorts på de tre förskolor som utvaldes för studien. Den första delen innehåller resultaten 

för observationerna. I nästa avsnitt följer resultatet från intervjuerna. 

3.1 Observationer 

 

Under observationerna iakttogs förskollärarna hur de arbetar med matematik och musik på de 

olika förskolorna. Observationerna presenteras förskola för förskola och delvis samling för 

samling. Vissa samlingar som fruktstund och samling innan lunch slås ihop med varandra. 

Medan större gruppsamlingar och Mingsamlingar presenteras mer enskilt än de mindre 

samlingarna.  

     Alla de olika samlingarna har ägt rum under förmiddagarna från ca kl. 9-11.30 och 

observatören har då varit närvarande under samtliga samlingar. Den förskola som skiljer sig 

lite från de övriga när det gäller observationerna är Trummans förskola. Eftersom det var en 

småbarnsavdelning som observerades var Mingsamlingarna kortare än jämförelsevis med 

förskolan Gitarren som hade äldre barn. Därför blev det naturligt att även observera den fria 

leken med de barn som hade haft Ming på Trummans förskola. 

3.1.1  Förskolan Gitarren 

Här har de samlingar med alla barn på avdelningen innan gruppsamlingarna, samt innan lunch 

då även alla barn är med. Ming har de som en gruppsamling en gång i veckan medan en annan 

grupp på avdelningen har en temasamling vilket roterar mellan grupperna. 

Morgonsamling, fruktstund och samling innan lunch 
Här användes olika sånger om kroppen, där de gick igenom kroppens olika delar, men man 

sjöng även klassiska sånger som ”Bä Bä Vita Lamm”. Flera sånger användes av läraren med 

rörelser i, där sång och rörelse kombinerades. I dessa samlingar kom matematiken in genom 

antal, räkning på fingrar, sånger med matematiska ord som små, stor, fram och bakom. 

Ramsor med räkning förekom, ett exempel är ramsan om ”Tumme Tott”. Matematiken kom 

även in när de under samlingen åt frukt. Förskolläraren utnyttjade fruktstunden till att prata 

om olika matematiska termer, som till exempel, vad är en fjärdedel? Läraren hämtade en 

stund senare en äppeldelare och kunde på det sättet utveckla det med fjärdedelar och även 

åttondelar. 

 

Gruppsamling 
Den här samlingen inleddes med samtal om vad en bra kompis är. Nästa moment innehöll 

kaplastavar. Matematiken syntes genom antal, räkning och addition. Men även genom att 

jämföra flest och minst. Exempel på addition var när en grupp hade en mindre hög 

kaplastavar än den andra gruppen. De fick då utmaningen att räkna ut hur det skulle bli lika i 

båda högarna. Genom förskollärarnas resonemang och barnens förslag kom de fram till att de 

skulle lägga till fler kaplastavar i den mindre högen. Ett annat exempel var när de hade 

omröstning om hur man skulle bygga med kaplastavarna. Det förslag som fick flest röster 

vann, nämligen pyramiden. Under själva byggandet av pyramiden använde läraren ordet 

triangel att relatera till men pekade även på väggen där barnens teckning av en myrstack 

hängde. Läraren försökte få barnen att ta myrstackens form till hjälp i byggandet.  
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Mingsamling 
Samlingen innehöll många moment av musik och sång. Läraren som ledde samlingen 

fungerade som en dirigent och ledde barnen ofta genom att kombinera sång och spelande på 

minggitarr (bygelgitarr). Barnen fick använda hela kroppen genom att hoppa, klappa, krypa, 

snurra och så vidare. Barnen fick också lära sig att vara dirigent. Barnen spelade på trumman 

och dirigerade varandra genom lärarens anvisningar, med andra ord att när man var färdig så 

sträckte man ut händerna som stopptecken innan nästa barn fick ta vid. Det här blev även en 

stund av musikalisk improvisation, när barnen ficks spela som de ville på trumman. 

     Matematiska inslag i Mingsamlingen var räkna, antal, samt kategorisera instrument som 

störst och minst. Det var flera moment under samlingen där matematik och musik 

kombinerades. Ett exempel var när läraren delade ut pinnar i olika storlekar till barnen. 

Läraren dirigerade sedan barnen i sången Bockarna Bruse och ett barn fick vara troll. 

Bockarna Bruse har matematiska ord som liten, mittemellan och stor i sagosången. Ett annat 

exempel är när läraren sade att de skulle åka tåg till ett instrumentland. Ett barn var lok och 

spelade på en pipa som lät som ett lok. Loket hämtade upp barn på färden till instrumentlandet 

och när det hämtade upp ett barn, frågade läraren hur många de var nu och barnen fick räkna 

hur många passagerare som nu var med på färden. Ett annat exempel var när läraren spelade 

på trumman och bad barnen lyssna hur många slag på trumman hon gjorde och sedan räcka 

upp handen för att svara. Barnen fick svara och när de svarat rätt antal slag hon spelade så 

spelade de tillsammans på trummorna det antal slag hon trummade. 

 

3.1.2 Förskolan Trumman 

På den här förskolan var barnen i sina olika grupper och författaren observerade en pedagog 

som hade Ming med några barn. Efter Mingsamlingarna observerade observatören även fri lek 

och en fruktstund med en lite större grupp med barn från den avdelningen. Sångsamlingarna 

var för hela barngruppen på den avdelning som besöktes. 

Mingsamling 
Observatören var med på två mingsamlingar och med samma barn förutom den andra 

samlingen då två äldre barn medverkade från en annan avdelning. Under samlingarna blev det 

en hel del sång och musik och ett visst antal sånger per samling avverkades. Det var sånger 

med rörelser för kroppen. Spela på trumman sången användes och barnen fick då samtidigt 

spela på trumman som skickades runt mellan barnen. Barnen fick även lära sig att lyssna på 

olika toner och kunna skilja på hur de lät. Barnen fick spela på olika instrument och det gjorde 

de i tågsången, läraren dirigerade barnen. Barnen fick även prova på att spela på minggitarr 

till olika sånger som till exempel ”Lille Gris”. 

     Matematiken syntes genom sifferkort som läraren lade på golvet, de skulle symbolisera 

antalet sånger som skulle sjungas under samlingarna. Läraren frågade barnen om siffrorna och 

i vilken ordning de kom. Efter varje avklarad sång togs ett sifferkort bort av antingen barnen 

själva eller att läraren bad dem ta bort ett kort, eller så tog läraren bort kortet. Sifferkorten 

togs bort i bakvänd ordning, med andra ord sifferkort nummer sex togs bort efter första 

sången och så gjordes hela vägen tills alla korten var borta och det var dags för slutsång. 

Läraren lät barnen jämföra en stor trumma och en liten trumma och de fick förklara vilken 

som var tyngst och vilken som var lättast. Läraren tog fram en trumma och barnen fick säga 

vilken form den hade. Ett barn svarade rund och läraren frågade då, vad kallar man rund för? 

Då svarade ett barn, cirkel! Ett annat exempel på där matematik och musik kombinerades var 

när läraren ledde barnen i ramsan ”1,2,3,4 alla byxor äro dyra”. Barnen fick bilda ring och 

stampa i takt till 1, 2,3,4 och gå inåt med ringen och gå ut med ringen, fyra gånger fram och 

tillbaka. 
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Fri lek och fruktstund 
Under den fria leken försökte läraren få barnen att räkna föremål på de bilder som hängde på 

väggen i rummet. Läraren tog tillfällena till att räkna med barnen hur många bollar de hade, 

samt benämna saker med matematiska ord. Läraren lekte hitta nycklarna med barnen. Läraren 

gömde nycklarna och barnen fick stå vid en vägg och inte titta. När nycklarna var gömda fick 

barnen leta efter dem utifrån lärarens beskrivningar, som var fågel, fisk eller mittemellan. Den 

leken lekte de flera gånger. 

     När barnen skulle äta frukt var matematiken synlig genom lärarens språkbruk till barnen. 

Läraren använde ord som halv, fjärdedel och räknade fruktbitar vid utdelningen. När läraren 

frågat ett barn vilken frukt som önskades, sade läraren ”du får två bitar av mig”. 

 

Sångsamlingar innan lunch 
De inleddes med namnsången, ”Johannes är här och ... är här och vad roligt att... är här idag”. 

De sjöng också sånger med rörelser och klassiska ”Bä Bä Vita Lamm”. Matematiken syntes i 

räknandet av antalet barn och personal, vilket ett utvalt barn fick göra. Trolleri stunden med 

hokus pokus ramsan, där duplobitar togs bort och barnen fick gissa vad som saknades.  

”Tumme tott ramsan”, ”Fem små kycklingar ramsan” var ytterligare exempel på 

matematikramsor. ”Trolle på trollberget” utmärkte sig lite, det var en sång med flera 

matematikord. 

 

3.1.3 Förskolan Flöjten 

Även här är de gemensamma samlingarna med barnen fruktstund, sångsamling och samling 

innan lunch. När det var pysselsamling så var det för de flesta barnen och samtidigt Ming för 

en liten grupp barn. När observatören nästa dag var med på Mingsamlingen för den lilla 

gruppen, då var de övriga barnen i sina grupper på utflykt och en annan grupp målade. 

Fruktstund, sångsamling och samling innan lunch 
I dessa samlingar kom musiken in genom många olika sånger. Det var ”Varmkorv Boogie”, 

Välkomstsång, Matsång, ”Har du sett min lilla apa” som på engelska blev ”My funky 

chicken”. Matematiken kom in i omröstningen om vilken film som skulle visas på 

eftermiddagen. Barnen fick räcka upp handen för den film de ville se och förskollärarna 

räknade rösterna. Både barn och lärare blev engagerade i vilken film som fått flest antal 

röster. De missnöjda barnen protesterade men förskollärarna förklarade varför de röstat och de 

som röstat på den film som vann förklarade att vår film fick fem röster och en annan fyra och 

en tre röster. Dessutom var det matematik när antalet barn räknades i början på 

sångsamlingen. Under sångsamlingen var det flera sånger som kombinerade matematik och 

musik, ”tre små grisar”, ”min hatt den har tre kanter”. Vid sången om ”fåglarna på 

fågelgrenen” så räknades varje barn som lekte fågel när den lämnade grenen. Till sist var bara 

grenen kvar. 

 

Pysselsamling 
Den var uppdelad på olika stationer och förskollärarna satt vid de flesta borden och var 

delaktiga i barnens pyssel. Vid ett bord bakade man gifflar och matematiken togs tillvara 

under bakningen. Dels genom att läraren vid bakningen bad barnen uppskatta hur många 

gifflar det skulle bli, barnen gissade på allt ifrån 300 till 1000. Läraren instruerade barnen vid 

bakningen att de skulle skära ut trianglar av degen. Läraren sa att en degbit såg ut som en 

pyramid och undrade om barnen visste vad en pyramid var. Vid bordet där barnen gjorde 

Batman figurer blev det matematikprat om ålder. Läraren försökte få barnet att räkna ut när 
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barnets pappa skulle fylla jämt utifrån hans nuvarande ålder. Samma barn fick hjälp att räkna 

av en annan pedagog vid samlingens slut, när det höll på med ett pussel. 

 

Mingsamling 
Läraren använde sig av lappar, en för varje sång som ingick i samlingen. För varje sång tog 

läraren en lapp. Hon frågade barnen ibland vilken färg det var på lapparna men ibland nämnde 

hon färgen men ville veta formen istället. Barnen kunde svara på de olika färgerna och även 

några former som lapparna hade. Varje lapp representerade en sång och därmed var det ett 

redskap för läraren att få barnen att räkna lapparna innan samlingen, men även antalet lappar 

under samlingen för att redogöra hur många sånger som var kvar att sjunga. Barnen fick vara 

med och spela och sjunga olika sånger med instrument som läraren delade ut. Matematiken 

och musiken som kombination syntes i ”Indiansången”, där läraren ledde barnen i sången och 

räknade antalet indianer på fingrarna vilket några av barnen också gjorde.  

3.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna ägde rum på lite olika tidpunkter. Intervjuerna på förskolorna Gitarren och 

Trumman kunde inte läggas på samma dag som observationerna utfördes, utan en extra dag 

per förskola planerades in i schemat. Däremot utfördes intervjun med Karin på Flöjtens 

förskola samma dag som sista observationsdagen ägde rum. Intervjufrågorna (bilaga 3) 

bygger på mina frågeställningar, läroplanen och följdfrågorna kring det som de talat om under 

intervjuerna. Resultatet från intervjuerna redovisas utifrån mina frågeställningar.  

 

Frågeställning 1: Hur använder förskollärarna matematik och musik i sin verksamhet? 
 

Förskollärare Lisa: 
Hon menade att de inte har någon uttalad strategi att jobba med matematik i verksamheten 

utan att den vävs in i det dagliga arbetet på ett naturligt sätt. Hon talade om att matematiken 

finns i samtalen vid matborden, antal barn som sitter vid borden, mängden mat, antalet 

köttbullar, hel och halv samt vid påklädningen via antalet fingrar på en vante. Hon nämner 

också musiken som redskap för där finns det där med räkna takt och puls. Hon nämnde också 

att matematiken kan finnas med när man ska öva samarbete och nämnde hur barnen vid ett 

tillfälle fick arbeta med kaplastavar, hur ska barnen göra för att det ska vara lika många 

kaplastavar i de båda högarna? Hur många barn är det i grupperna? Det här menar hon öppnar 

upp för samtal och diskussioner bland barnen och de får tänka hur de ska lösa problemen. Hon 

gav många exempel på vardagssituationer där matematiken blir synlig. Utflykt i skogen då 

barnen ska räknas, hur många är här, hur många saknas, hur många är sjuka och då lägger 

man ihop summan vilket ger antalet barn i gruppen, räknesätten plus och minus får man in i 

det. Även färger och former går att använda i olika lekar med barnen, där de gula trianglarna 

ska hitta varandra och de blåa kvadraterna ska hitta varandra. 

     När det gäller musiken i deras verksamhet är det via Ming som barnen får den. Hon 

förklarar hur bygelgitarren är uppbyggd, nämligen via ett färgsystem som därmed gör att så 

många barn som möjligt kan vara med och spela i en sång. Hon nämnde också andra 

instrument som entonsflöjter och klangplattor. De använder Ming för alla åldrar på förskolan 

vilket betyder att alla barn 1-5 år får Ming. Lisa är ansvarig för Ming med barnen som är 3-5 

år. De har hållit på med Ming på förskolan i ungefär 14 år och själv har hon jobbat med det i 

15 år. Det har varit en process för dem att få alla kollegor att arbeta med Ming. En del har inte 

vågat arbeta med Ming för att de tror att de inte kan. Hon har fått jobba med de övriga 

kollegorna att göra det så enkelt som möjligt. De brukar ha shower till sommaren och vid 
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lucia, då hela förskolan är med och gör en föreställning i bygdegården. Alla barnen är med 

och sjunger och de äldsta barnen på två av deras avdelningar är med och spelar. 

 

Förskollärare Eva: 
Hon menade att de försöker få in matematik och matematiska begrepp hela tiden, genom att 

använda lägesord, antal, beskrivningar av mönster och former. Det kan göras sa hon genom 

att använda uttryck som ”vi går och sätter oss vid det cirkelformade bordet”, ”vi sätter oss på 

cirkelmattan”, ”vi hänger upp jackan på din krok, vi ställer skorna längst ner på hyllan”. Hon 

menade också att de försöker använda situationerna under dagen genom att prata matematik 

med barnen. Samlingarna använder de till att lära in matematiken ännu mer. Hon menade 

också att den fria leken är ett moment de försöker använda för att få in det matematiska och 

att vara närvarande med barnen, räkna och utforska tillsammans med dem. Hon talade också 

om att de arbetar med att förbereda så att matematiken kan komma in där barnen är på ett 

naturligt sätt, genom att sätta upp lappar med siffror och antal på väggarna som barnen kan 

peka på vilket de älskar att göra. De arbetar även för att få barnen att bli självständiga i 

vardagsmatematiken och nämner att de frågar barnen vem som vill ha en cirkelformad 

smörgås. Barnen hänger med på begreppen och de har fått respons från många föräldrar som 

säger att barnen talar om cirklar och trianglar hemma. 

     De använder ramsräkning mest under samlingarna och i huvudsak när de har Ming med 

barnen. Men de försöker även ta tillvara tillfällen att använda ramsor som när de har 

mellanmål och kanske också om de arbetar med fingerfärg som kan associera till det de håller 

på med. Hon betonade också att det är viktigt att använda ramsor och sånger för att barnen får 

inte bara sitta utan även stå upp och röra på kroppen, att de lär sig göra saker i olika lägen och 

inte bara utföra matematiska saker vid ett bord.   

     Hon berättade också att arbetet med matematiken på förskolan har ändrats sedan deras 

förskola och skola blev tillfrågade förra året att vara med i ett långsiktigt matematikprojekt 

som skulle pågå under 6 år. Tidigare har språket varit det centrala i deras verksamhet och de 

har verkligen jobbat hårt med att få med alla i samma tänk. Nu försöker de utveckla det här 

med att få in matematiska begrepp i olika situationer som vid matbordet att benämna vikt, 

form och att föra över det till föräldrarna så att de inte bara säger hämta ett mjölkpaket utan 

hämta det som är lite större som rymmer 1,5 liter än det som är lite mindre som rymmer 1 

liter. 

     Ming är det sätt de arbetar med musik och hon beskrev att det finns ett basutbud på många 

förskolor av musikinstrument som innehåller bland annat handtrumma, pinnar och träblock. 

Men de satsar lite extra på musiken genom Ming och tagit in fler instrument som tonblock, 

bygelgitarrer, olika flöjter, tågvisslor. Dessutom menade hon att man kan se Ming enbart som 

musik, men det går också att tänka lite längre. Därför försöker de få in det här med färg, 

bokstäver, läsriktning, form genom att se vilka former som instrumenten har. Hon talar också 

om olika sätt man kan få barn att bli nyfikna på hur ljud och musik kan bli till. Hon menar att 

musik är inte bara något roligt, ”utan det är hela kroppen, det är naturvetenskap och det är 

matematik”. 

 

Förskollärare Karin: 
Hon talade om att det handlar om att bli medveten om vad matematik är och berättade att det 

blev hon bara för några år sedan tillbaka i tiden när hon gick på en kurs i Malmö. Hon blev 

mycket inspirerad och tänkte, ”varför är det ingen som sagt det här förut till mig att det här är 

matematik?” Hon menade att matematik är parbildning, sortering, klassificering, mönster, 

räkna, väga, mäta och talförståelse. När hon väl insåg att det där håller vi på med då försöker 

hon ta på sig matematikglasögonen. Hon sade att man kan ge matematiken i 

vardagssituationer som när det är dags att ta på sig kläder, när de dukar matbordet, eller när de 
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äter. Hon gav ett exempel från lunchen när barnen skulle dela på oliverna mellan sig och 

menar att där får man in begreppen. Hon talade om vikten att benämna saker att språket är 

viktigt! 

     Hon talade också om att ju mer hon gör matematiken synlig så fungerar det och ger resultat 

hos barnen, vilket bekräftas av föräldrarnas rapporter om att barnen räknar mycket hemma. 

Matematik genom lekar, ramsor kan man göra inne men också ute, vilket passar bra när de är i 

skogen med barnen. Matematiken synliggörs också under samlingarna. De har som förskola 

fått åtagande från Uppsala kommun att jobba med matematik. Deras avdelning jobbar inte 

efter någon uttalad plan utan mer efter ett gemensamt tänkande. 

     Musiken ger de till barnen genom Ming där får de bland annat spela på flöjter, trummor 

och det blir en hel del att klappa för samlingarna innehåller mycket rytm. När de blir äldre så 

får de lära sig att spela på bygelgitarren. Karin är inte den som håller i mingen utan det är en 

annan förskollärare men hon har varit med ibland på samlingarna.  

 

Frågeställning 2: Hur använder förskollärarna matematik och musik i kombination 

med varandra?  
 

Förskollärare Lisa: 
Hon nämnde att i Ming kan flera barn spela på bygelgitarrer så att det blir en hel orkester. Det 

går att dela upp barnen på olika ackord och som pedagog dirigerar du barnen. Hon sade att det 

finns många treackordslåtar i Elefantboken som är välkänd sångbok för barn. Barnen får lära 

sig räkna pulsen i de olika takterna och lära sig fjärdedelar och åttondelar. Hon menade att det 

inte kanske blir uttryckts så för barnen men de får in ett tänk när de spelar och då får de både 

matematik och musikteori på samma gång. Barnen får också lära sig pulsen, teori, sång och 

rörelse, vilket hon menade är fyra bitar som barnen ska lära sig i en blandad mix. De har 

också en hel del rörelse till musik, vidare så när de har ramsor lär de sig stavelser och 

läsinlärning. Genom att klappa namn och sånger lär de sig lättare att stava.  

Hon menar att i musiken kommer matematiken med genom att det packas in på ett naturligt 

sätt. Det finns många sånger som har matematiska termer som, fort, långsamt, lång, kort, halv 

och hel, fjärdedelar och åttondelar.  

 

Förskollärare Eva: 
När man har Ming kan man titta på vilka instrument som är lika, vilka hör ihop, formen på 

dem, rektangel, cylinder eller cirkel. Hur många sånger som ska sjungas på samlingen, där får 

man in räkning, antal, plus och minus. Barnen kan tränas i mängd, genom antalet sånger under 

samlingen som sjungs och de får vara med och se vart de är under samlingen, de kan se att nu 

är de i början, sedan i mitten och sedan i slutet av lektionen som hon uttryckte det. Ming 

musiken gör att barnen får vara med på egna villkor. Genom att barnen får ta del av puls, hitta 

takter och rytmer, får de matematik.  

     Eva beskriv i den första frågeställningen om deras matematiska projekt som de håller på 

med på förskolan Trumman. Hon berättade då att de fått ett nytt tänkande kring det 

matematiska. Det nya tänkandet menar hon, har förändrat hennes Mingsamlingar och de 

genomförs nu utifrån det nya tänkandet. Hon säger att hon har, ”fått upp andra matematiska 

ögon” och därför har Ming fått en matematisk fördjupning även om samma mängd musik 

fortfarande finns i hennes program, men det har blivit mer matematik. 

 

Förskollärare Karin: 
Hon berättade om att det finns en hel del matematik i sånger som ”Fem fina fåglar satt på en 

gren, en flög iväg och så var det fyra kvar...”, Min hatt den har tre kanter, tre kanter har min 

hatt...” och ”Tre små grisar”.  
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     Det blir en del matematik när det är Ming, genom att de klappar och trummar och då blir 

det mycket rytm. Hon nämnde också danslekar som exempel på matematik genom att man 

kan dansa i olika par, som två och två, tre och tre med flera konstellationer. Även i sagorna 

finns det mycket matematik och gav exempel på ”Guldlock”, ”De tre bockarna Bruse” och 

”De tre björnarna”, där får man in olika begrepp som liten, mellan och stor samt först och sist. 

De jobbar också med drama och dockteater med barnen. De dramatiserar fingersagor och 

olika sånger. Hon brukar även använda en trumma och låta barnen få improvisera fritt.  

 

Frågeställning 3. Hur ser de olika förskollärarna på kombinationen matematik och 

musik? 
 

Förskollärare Lisa: 
Läraren ser bara fördelar med att kombinera matematik och musik. Hon menar att när du 

håller på med någonting kan du plocka in det i musiken. Hon ser utifrån musikens håll att 

matematiken är inbakad i musiken. Hon ser det också som en utmaning, från hennes 

perspektiv med 15 års erfarenhet att se någonting nytt. Hon skulle gått en kurs den här hösten 

som handlade om matematik genom musik, men det var för få platser. Hon menar att det är 

väldigt bra att lära sig mer. Hon hänvisade även till hjärnforskaren Howard-Gardner som 

förespråkar att använda musik ihop med matematik. 

 

Förskollärare Eva: 
Hon menade att man är blockerad om musik enbart blir något man gör för en stund. Man sitter 

ner och sjunger lite, barnen får spela på pinnar lite som de vill, men det blir inte lika roligt, 

häftigt eller experimenterande. ”Men tänker man lite öppnare, då kan man få in hur mycket 

som helst”. Hon fortsatte, ”Jag utvecklar mig hela tiden och utmanar mig själv att tänka lite 

längre”.   

     Förut såg hon bara ett tonblock som ett instrument, men nu ser hon att det är form också, 

för hon har börjat tänka matematiskt. Hon ser inte några svårigheter eller hinder med att 

kombinera matematik och musik utan ”det är bara en själv som låser i så fall”. När det gäller 

Mingutbildningarna hon har gått så har de väckt nya idéer men sedan har hon fått utveckla sitt 

tänkande själv när det gäller det matematiska, för Mingutbildningen ger mer förslag på hur 

man kan lägga upp en samling och man får prova olika instrument.  

 

Förskollärare Karin: 
Läraren talade om musiken som ett hjälpmedel till att lära ut matematik och menade att musik 

är matematik vilket hon trodde människor skulle hålla med om. Hon hade talat med en 

pedagog på en avdelning som är musiker om samband mellan takt, fjärdedelstakt, 

åttondelstakt, halvnot, helnot är matematik och sådant som ofta de äldre barnen lär sig. 

Oavsett menade hon så får barnen en känsla för rytm nu genom att hon använder sig av 

klappramsor under hennes samlingar. Då får barnen vara med och klappa och få känslan av 

rytm, vilket kommer hjälpa dem när de är redo för att lära sig noter. Hon ser, ”verkligen 

musiken bara som ett stöd i att lära barn matematik”. 
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4 DISKUSSION 
 

I det här avsnittet kommer resultatet att diskuteras och reflekteras. Det här kommer att göras 

med hjälp av fyra underavsnitt, sammanfattning, tillförlitlighet, teoretisk tolkning och förslag 

till fortsatt forskning och praktisk tillämpning. 

4.1 Sammanfattning 

 

Observationer 
Samtliga förskolor som observerades arbetar med matematik och musik. De arbetar med 

matematik under olika gruppsamlingar som på Förskolan Gitarren när de i en av grupperna 

skulle bygga pyramider av kaplastavar, vilket krävde en hel del matematiskt tänkande. Ett 

annat exempel var när Förskolan Flöjten hade pysselsamling. Då bakade de bland annat och 

under bakstunden så syntes matematiken tydligt i hur de fick beräkna hur många gifflar som 

skulle få plats på plåten samt hur degen skulle formas för att tillverka en giffel. Matematiken 

syntes i förskolornas verksamhet under de samlingar som bevittnades, men även när det var 

fri lek på Trummans förskola.  

     Musiken används vid de flesta gemensamma samlingar som förskolorna har, men 

framträder mest genom deras arbete med Ming. Vid de gemensamma sångsamlingarna så 

leder en pedagog barnen i olika sånger och ramsor, medan när det är Ming så finns sådana 

inslag men även en hel del inslag när barnen spelar på olika instrument.  

     Kombinationen matematik och musik trädde fram tydligast när det var Mingsamlingar, 

dels genom sånger med matematiska ord men även att kombinera sådana sånger med räkning 

och antal av saker i samband med sångerna. Vissa moment i samlingarna när kombinationen 

av matematik och musik var synlig, har hamnat i den kategorin. Men det finns även moment i 

samlingarna där sådana moment inte hamnat i den kategorin, men det finns ett tänkande 

bakom som gör att matematiken och musiken kombineras ändå. Ett exempel kan tas från en 

Mingsamling när förskolläraren under samlingen lät barnen få jämföra två olika trummors 

storlekar, vilken som var lättast och vilken som var tyngst. 

 

Intervjuer      
Den första frågeställningen om hur förskollärarna använder matematik och musik, var 

intressant. Alla de tre förskollärarna nämnde något om att arbeta med vardagsmatematik, att 

göra matematiken synlig i vardagen. Det var alltifrån påklädning, använda matematiken vid 

matbordet till att samarbeta och lösa problem. Det som skiljde dem åt en del var att pedagog 

Eva och Karin hade åtaganden från kommunen om att arbeta med matematik medan 

förskollärare Lisa sade att de inte hade någon uttalad plan.  

     Musiken på samtliga förskolor ges till barnen via Mingmetoden. Barnen får sjunga, spela 

på instrument och använda hela kroppen. Lisa och Eva var ansvariga för Ming på förskolorna 

Gitarren och Trumman.  

     Den andra frågeställningen handlar om hur förskollärarna använder matematik och musik i 

kombination med varandra. Det framgår ganska tydligt att förskollärarna Lisa och Eva ser 

Ming som verktyget för där musik och matematik kombineras med varandra. Förskollärare 

Eva sysslade inte med Ming själv men har medverkat vid sådana samlingar ibland. Hon 

nämnde Ming men lyfte inte fram Ming som det primära sättet för att kombinera matematik 

och musik i verksamheten. Där lyfte hon fram sånger, danslekar, sagor som exempel på hur 

man kan arbeta med matematik och musik tillsammans. När det gäller den tredje 

frågeställningen om förskollärarnas syn på kombinationen matematik och musik blev det 
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enhälliga svar. Alla var överens om att matematik och musik hör ihop och de såg bara fördelar 

med att kombinera de två ämnena med varandra. 

4.2 Tillförlitlighet 

 

Val av förskolor 
Valet av förskolor för studien valdes utifrån de som valt att svara på undersökningsfrågorna 

som skickades ut till förskolorna i den mellansvenska kommunen. Av 90 förskolor svarade 4 

förskolor på undersökningsfrågorna. Av de fyra förskolorna valdes en bort eftersom den 

ansvariga läraren för den förskolan skulle vara borta en vecka. Det skulle också visa sig att 

observera tre förskolor och intervjua tre förskollärare, var tidsmässigt hållbart. Är det 

heltäckande att enbart göra en studie på tre förskolor? Givetvis inte och det är inte heller 

syftet att göra en heltäckande studie för det är närmast omöjligt med den tidsbegränsning som 

studien har.  

 

Val av förskollärare 
Valet av förskollärare för intervjuerna blev ganska självklart på de två första förskolorna. De 

var nämligen inte bara kontaktpersoner när det gäller frågorna via e-post, utan de hade också 

ansvar för vissa delar av verksamheten på de förskolorna. Den tredje förskolläraren som 

skulle intervjuas valdes utifrån ett resonemang mellan mig och personalen på den förskolans 

avdelning. De två första intervjuerna kändes lugna och gick smidigt att genomföra även om 

det under den första intervjun blev ett litet avbrott mellan förskolläraren och en i personalen, 

vilket inte störde något nämnvärt anser jag, eftersom det flöt på relativt snabbt efter avbrottet. 

Den tredje intervjun kändes lite stressig eftersom den förskolläraren genomförde intervjun på 

sin rast, men det gick bra ändå trots omständigheterna. 

 

Frågeställningar och intervjufrågor 
Studiens frågeställningar har formats genom arbetets process. Syftet har varit att se hur 

förskolor arbetar med kombinationen musik och matematik samt undersöka vilken syn 

förskollärarna har på att kombinera dessa två ämnen, med andra ord finns det ett tänkande 

bland förskollärarna som synliggörs i hur de arbetar och talar om det här ämnet? 

Intervjufrågorna framställdes utifrån studiens frågeställningar och de flesta av frågorna 

kändes relevanta samt frågor som de kunde tala hur länge som helst om. Men frågan om 

förskollärarna ser fördelar eller nackdelar med att kombinera matematik och musik, kändes 

ledande och kunde ha framställts på ett mindre ledande sätt, men förskollärarna svarade ändå 

utförligt på dessa frågor. Dessutom var den frågan till hjälp under en intervju då en av 

förskollärarna inte kom vidare i frågan kring kombinationen matematik och musik. Under en 

av mina intervjuer råkade jag ställa frågan om det finns någon uttalad plan kring att jobba 

med matematik och musik två gånger, men det gick bra ändå.  

 

Resultatets reliabilitet och validitet 
Det finns ett dilemma som Johansson & Svedner (2010, s. 20) berör, om det här med att 

beskriva studiens syfte för de som deltar. Johansson & Svedner menar att de som deltar ska få 

en rättvis och förståelig bild av arbetets syfte. Men samtidigt kan väl full insyn i syfte och 

frågeställningar skapa sämre förutsättningar för observationer och intervjuer? De förskolor 

som deltagit i studien har fått anvisningar om vad studien går ut på men även att detaljer inte 

lämnas ut från början så att de inte förbereder sina samlingar utifrån mina frågeställningar och 

syfte. Även om de inför observationerna inte vetat exakt vad som ska observeras, har de nog 

ändå förstått en del utifrån mina frågor som de fick per e-post om hur de jobbar med 

matematik och musik (bilaga 2).  
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     Samlingarna som jag observerade kändes flera gånger styrda utifrån mina frågor om 

matematik och musik, men samtidigt var det nog oundvikligt. Det hade nog varit väldigt svårt 

att bara observera förskolornas arbete utan att några hänvisningar till syfte och 

frågeställningar nämnts. Men genom att de visste lite vad som skulle observeras så blev ju 

vissa samlingar mer utvalda från deras sida för mig att observera, än vad som kanske var 

tanken från början. Öppenheten med syfte och frågeställningar av ens studie ser jag delvis 

som en problematik, för den kan därmed leda till att de som deltar i studien blir alltför 

förberedda på vad som ska ske i de moment som berör dem. Jag har försökt att vara lagom 

öppen med studiens syfte men ändå inte avslöja allt under mina förberedande besök innan 

observationerna började. Dessutom har förskolorna vetat om lite vad det handlar om genom 

de förberedande frågor de fått per e-post. 

     Johansson & Svedner (2010, s. 83) tar upp det här med om intervjufrågorna kunde 

misstolkas på något sätt samt om frågorna gav en helhetsbild över studiens syfte och 

frågeställningar. Som jag skrev ovan i avsnittet om studiens frågeställningar och 

intervjufrågor så var det en del frågor som kunde varit bättre formulerade och säkerligen 

bättre genomarbetade. Men intervjuerna har genomförts ungefär på samma sätt med samma 

frågor. Givetvis blir frågorna i en intervju inte exakt likadana vid varje tillfälle, eftersom varje 

tillfälle är unikt och nervositet och andra faktorer kan påverka hur en fråga formuleras och 

framställs till den som blir intervjuad samt hur den också tolkar frågorna han/hon får. När det 

gäller insamling av materialet, har intervjuerna och observationerna blivit utförda på liknande 

vis eller har det växlat, undrar Johansson & Svedner (2010, s. 83)? Intervjuerna har jag nämnt 

om och nu är det observationernas tur. När det gäller mitt agerande under själva 

observationerna har rutinerna varit relativt liknande. Det som krånglat ibland är tekniken 

angående mp3-spelaren, men överlag har det fungerat. Inspelningarna från observationerna på 

ljudfil har endast fungerat som ett komplement till mitt löpande protokoll. Det var nog endast 

en förskola där läraren styrde upplägget av samlingar där observationerna ägde rum, annars 

var det lite flytande från förskolornas sida och det fanns lite valmöjligheter. Min tanke var att 

få en bred bild av verksamheten trots att min observationstid var extremt begränsad per 

förskola.  Det som var roligt var att en av avdelningarna som besöktes var en 

småbarnsavdelning.  

     Det primära för en studie är enligt Johansson & Svedner (2010, s. 83) validitet, vilket 

innebär att resultaten verkligen ska spegla det man sett. Ger resultatet en heltäckande bild av 

studiens syfte? En aspekt som bör nämnas är den hermeneutiska processen eftersom den är 

instrumentet för hur studien är uppbyggd, vilket Ödman (2007) förklarar i lite olik steg. Han 

menar att tolkningsarbetet följer naturliga steg och det sista steget han nämner är hur vi 

presenterar det vi sett och det vi tytt för de som ska förstå förloppet. Studiens resultat visar 

vad jag sett från observationerna och tagit del av från intervjuerna, men det har givetvis skett 

genom en tolkningsprocess som präglat hela studien. Men jag anser att det studien syftat till, 

syns i resultatet, det finns en röd tråd som följer genom hela studien.  

     Den här studien är inte allomfattande och har inte haft det syftet överhuvudtaget. När det 

gäller forskning så krävs det ett stort underlag och mycket avsatt tid för att nå ett 

vetenskapligt hållbart resultat. Däremot utifrån ett mer kortsiktigt perspektiv så kan absolut 

vissa slutsatser dras från studien, vilket är att matematik och musik är något som hör ihop och 

att de förskolor som observerats har visat på detta och blivit bekräftat genom de förskollärare 

som intervjuats. Dessutom bygger den här uppsatsens analysmetod på den hermeneutiska 

principen där studien tolkats i olika steg. I den tolkningsprocess som studien genomgått växer 

tillslut något fram som binder ihop hela uppsatsen. Målet med uppsatsen är ju att ta med 

läsarna på en resa fram till målet och att den röda tråden ska synas genom hela arbetet. 
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4.3 Teoretisk tolkning 

 

4.3.1 Hur använder förskollärarna matematik och musik i sin verksamhet? 

Sterner (2008) menar att barn gillar ramsor, rimma och klappa sitt namn. Under mina 

observationer så förekom det ramsor, som ”Tumme Tott” och förskollärarna nämnde också 

under intervjuerna ramsor som ett redskap för att lära ut matematik. Sterner & Johansson 

(2008) talar om vardagsmatematik utifrån samspelet mellan personal och barn och ger 

exempel på hur det kan gå till när barnen på förskolan ska klä på sig sina kläder. Just det här 

talade alla de intervjuade förskollärarna om, att förmedla matematik till barnen i vardagliga 

situationer. De nämnde påklädning, samtalen kring matborden, vid lunchen och andra 

mattillfällen och utflykter i skogen. Förskollärare Eva nämnde vikten av det matematiska 

språket att benämna matematiska ord för barnen, som ”vi hänger upp jackan på din krok, vi 

ställer skorna längst ner på hyllan, vi sätter oss på cirkelmattan”. Emanuelsson (2008) spinner 

vidare på det här med lärarens roll i det hela och att de behöver vara kunniga och ge en positiv 

bild av matematik till barnen, för då tar de lättare till sig grundbegreppen i 

vardagsmatematiken. Hon fortsätter med en beskrivning av ett julbak som några lärare 

planerade för en barngrupp. Baket innebar sortering, antal, klassificering och andra begrepp. 

Förskollärare Karin menade under intervjun att matematik är just parbildning, sortering, 

sortering, räkning och andra begrepp. Det roliga var att jag fick bevittna bakning under mina 

observationer under mitt besök på förskolan Flöjten. De höll på att baka gifflar till en soppa 

de skulle servera vid en tillställning lite längre fram. Under själva bakningen fick barnen lära 

sig att skära ut trianglar som sedan rullades ihop till gifflar. Det blev också uppskattning av 

antal gifflar som skulle bakas, antal gifflar på en plåt och antalet gifflar på en rad. 

     Uddholm (1993) fortsätter på temat om att använda ett ämne i vardagen i förskolan och 

syftar då på musiken. Han menar att musiken har sin givna plats i de olika situationer som 

uppstår under dagen på en förskola. Han ger exempel på sångsamlingar innan måltider, att 

sjunga innan en samling och även sångstunder vid speciella högtider. Han menar att det 

utvecklar förskolans arbete framåt. De flesta förskolor sjunger nog en del med barnen vid 

olika tillfällen under en dag men det är inte säkert att det är en självklarhet för alla förskolor 

att arbeta så. De förskolor jag observerat och deras lärare som jag intervjuat, där är sång och 

musik en självklarhet och barnen verkligen älskar det. Upplägget på förskolorna som studien 

behandlar har givetvis varit olika när det kommer till sångsamlingar av olika de slag. Men av 

resultatet framkommer det musiken har en stor plats på förskolorna och mest framträder det 

genom arbetet de gör med Ming. Förskollärarna Lisa och Eva är ansvariga för Ming på deras 

förskolor och brinner verkligen för konceptet.  

Lisa sade under intervjun att hon skulle kunna prata hur länge som helst om Ming vilket 

märktes, för det fullkomligen bubblade ut ur henne. 

 

4.3.2 Hur använder förskollärarna matematik och musik i kombination med 

varandra? 

Jernström & Lindberg (1995) betonar vikten av att barn får involvera alla sina sinnen. Ju fler 

sinnen som blir involverade ökar stimulansen och glädjen i lärandet. De förskolor som blivit 

observerade kombinerar musik och matematik med varandra på ett eller annat sätt. Det märks 

att samlingar där musik används blir ett tillfälle att få in matematiken och att barnen därmed 

får använda sina sinnen och många gånger hela sin kropp. Men den metod som präglar 

förskolornas arbete med att förena matematik och musik är MING utan tvekan. Här har de ett 

koncept som gör att musik och matematik förenas på ett relativt enkelt sätt. Gottberg (2009) 

menar att musikens och matematikens språk hänger ihop med varandra, som puls, takt, rytm 
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med mera. Något som präglade förskolornas samlingar med musik och då framförallt Ming, 

var att barnen fick känna på puls, takt och rytm. Trummor, rytmiska ägg och andra rytmiska 

instrument var något som barnen fick spela på. Under en Mingsamling ville läraren att barnen 

skulle lyssna när hon trummade på sin trumma och sedan svara rätt antal slag hon trummade. 

När barnen svarat rätt så spelade hon och barnen de antal slag hon slog på trumman 

tillsammans. 

4.3.3 Hur ser de olika förskollärarna på kombinationen matematik och musik? 

Gottberg (2009, s. 17, 24) menar att matematik och musik hänger samman med varandra 

eftersom musik i mångt och mycket är genuin matematik åtminstone när det kommer till 

metriken inom musiken. Förskollärare Karin uttryckte sig under intervjun med att konstatera 

att ”musik är ju matematik”, vilket också är titeln till den här studien. Om vi går vidare med 

Gottbergs resonemang så beskriver hon att det finns en koppling mellan matematikens och 

musikens språk, vilket både Lisa och Karin nämnde om när de pratade om hel och halv, 

helnot, halvnot, fjärdedelar, fjärdedelstakt, åttondelar och åttondelstakt. Förskollärare Eva 

menade att hon tidigare kunde se ett instrument som till exempel tonblock bara som tonblock, 

men nu ser hon att instrumentet är fullt av matematiska former, vilket har förändrat hennes 

tänkande. Flera av författarna och forskarna i litteraturdelen som Björkvold, Gottberg, 

Jernström & Lindberg talar om ämnesintegrering och menar att matematik och musik kan 

kombineras med varandra i förskolan och skolan. Under intervjun med förskollärare Lisa 

hänvisade hon till forskaren Howard-Gardner som förespråkar att använda musik ihop med 

matematik. Förskollärare Eva menade att om musikstunderna med barnen bara används för att 

spela en liten stund på instrumenten, då är man blockerad. Därför menade hon att man måste 

tänka längre. Det finns alltså ett samband med hur en del forskare, författare och även 

förskollärare ser på det här med ämnesintegrering av framförallt matematik och musik. De tre 

lärarna Lisa, Eva och Karin var med sina svar och kommentarer under intervjuerna inne på 

samma spår, vilket var att det finns bara fördelar med att kombinera matematik och musik 

med varandra. Dessutom fanns det en vilja hos dem att ständigt utveckla sig inom området. 

4.3.4 Förslag till fortsatt forskning och praktisk tillämpning 

Studiens syfte har varit att öppna ögon inom ämnets område, så att vi inte missar vikten av att 

förmedla en helhet till barnen i förskolan. Studien har varit givande att genomföra och ändå 

har den bara skrapat på ytan. Det finns alla möjligheter att gå djupare med forskning på det 

här området. Det som skulle vara en naturlig fortsättning på den här studien, är att en liknande 

genomförs men i en mycket större omfattning och under en lång tidsperiod, kanske 

innefattande alla förskolor i en stor kommun i Sverige. Det vore spännande att se en 

jämförelse av vilket resultat olika arbetssätt kan ha på barnens utveckling. Med andra ord, 

vilket resultat får man på barnens utveckling med att arbeta med matematik och musik 

tillsammans jämfört med att inte kombinera ämnena utan arbeta mer traditionellt? Intressant 

vore också att jämföra förskolor där Ming används på det traditionella sättet och där det 

används som ett sätt för att utveckla barnen matematiskt.  

     Det som jag kan sakna är litteratur som specifikt talar om ämnet för studien när det gäller 

förskolor. Det finns litteratur som talar delvis om det här riktat mot skolan, men det behövs 

också litteratur riktat mot förskolor. Dessutom behövs det lite mer nyskriven litteratur som 

eftersom en hel del av litteraturen som finns är lite åldrad. 

     Hur ska studiens syfte praktiseras? Som pedagog behövs det ett nytänkande. De erfarna 

förskollärarna i studien har fått lära sig tänka i nya banor och det behövs för att barnens 

utveckling ska gå framåt. Uppmaningen blir helt enkelt att, våga tänka i nya banor, sätt på dig 
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matematikglasögonen. Låt inte bara musik bli lite sång och en trevlig stund utan ta varje 

tillfälle i akt för att väva ihop matematik och musik, för de hör ihop med varandra. 

     Studien påstår inte att det inte forskats tidigare på det här området, men att det behövs 

studeras mera är ett klart faktum. Att de flesta förskolor arbetar med matematik och musik 

kombinerat är inte något den här studien kan varken bekräfta eller dementera. Oavsett om det 

är många som gör det eller inte är frågan om det finns ett medvetet arbetssätt och tänkande 

kring ämnet bland förskollärarna på förskolorna? Det är en sak att säga att så arbetar vi med 

det här området och en annan att verkligen göra som man talar.  

     Vikten av matematik i förskolan blir mer och mer framträdande i vårt land och det 

bekräftas genom vår nya läroplan för förskolan. Men studien uppmana till fortsatt forskning 

på området kombinationen matematik och musik, för studien har visat att de har väldigt 

mycket gemensamt med varandra och kan om de används tillsammans berika många barns 

utveckling och lärande. Dessutom märktes det genom vad förskollärarna uttryckte, att det 

fanns ett intresse på de förskolors avdelningar jag besökte kring det här ämnet. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 

Missivbrev 

 

Hej XXXXX förskola!  

 

Jag heter Johannes Berglund och är lärarstudent! Jag läser min sista termin på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Nu är det dags för mig att skriva mitt 

examensarbete. Uppsatsen kommer att handla om hur förskolors pedagoger arbetar med 

matematik och musik. För att tar reda på det skulle jag vilja observera era pedagoger i den 

dagliga verksamheten och sedan intervjua en av dem. 

 

Enligt överenskommelse så kommer observationerna äga rum under torsdag v. 42 och v. 43 

från ca kl 9 – 11.30 (fram tills det är dags för lunch). På torsdag v. 42 (21/10) kommer jag att 

anlända lite tidigare för att ni och barnen ska få vänja er lite vid mig. En intervju ske under en 

annan dag efter observationerna, för att under intervjun lyfta det som noterats under 

observationerna samt gå lite djupare kring ämnet och frågeställningarna. Intervjun kommer ta 

ca 30-40 minuter. 

 

Eftersom jag kommer studera hur pedagogerna arbetar, kommer inte barnen att identifieras. 

Jag kommer att observera genom löpande protokoll och dessutom spela in observationerna på 

ljudfil, via en mp3-spelare. Orsaken till att jag kommer komplettera med ljudinspelning är för 

att minimera risken att missa viktiga moment i observationerna. Även intervjun spelas in på 

ljudfil, med syftet att det som sägs under intervjun ska uppfattas riktigt och i sin helhet. 

 

Jag kommer att följa alla etiska anvisningar och regler som Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet satt upp, så att ni som personal, föräldrar och barn kan 

känna er trygga. Allt insamlat material, anteckningar och ljudinspelningar, kommer 

Högskolan ta hand om när arbetet är klart. Högskolan i Gävle kommer förvara arbetet under 

ett år och sedan förstöra materialet. Under tiden kommer allt material förvaras av mig på ett 

sådant sätt att det inte kan komma allmänheten till del. I den färdiga uppsatsen kommer både 

er förskola samt de pedagoger som intervjuas att få fiktiva namn i syfte att avidentifiera er. Er 

medverkan i studien är helt frivillig och inte bindande, ni kan alltså när som helst välja att 

avbryta er medverkan. Men min förhoppning är givetvis att ni vill medverka i studien fullt ut. 

 

Jag är väldigt tacksam för att jag får utföra min studie hos er och hoppas det ska bli givande 

för både er och mig på alla sätt.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Johannes Berglund   

 

 

Mobil: XXXX-XXXXXX   E-post: XXXXXXX@XXXX.se 
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Bilaga 2  

 

Frågor till den mellansvenska kommunen 

 

 

Arbetar ni med matematik och musik i er verksamhet? 

 

Kombinerar ni matematik och musik (inkluderar sång) i er verksamhet? 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor - Förskollärare 

 

Hur arbetar ni med matematik i er verksamhet? 

 

Hur arbetar ni med musik i er verksamhet? 

 

Hur tänker du/ni kring att kombinera matematik och musik med varandra? 

 

Ser du några svårigheter med kombinationen matte/musik? 

 

Fördelar? 

 

Finns det en uttalad plan att arbeta med matematik och musik tillsammans? 

 

 


