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Sammanfattning 

Förskolan består av många barn som kommer från olika länder och bakgrunder. I rollen som 

specialpedagog ingår det att utveckla lärmiljön i förskolans verksamhet tillsammans med 

pedagoger och förskolechef. Utifrån yrkespraktikens behov är syftet med examensarbete att 

undersöka hur förskolans verksamhet kan organiseras för att främja det matematiska lärandet 

för flerspråkiga barn ur ett etnomatematiskt perspektiv. Etnomatematik är den matematik som 

skapas och utformas i olika kulturella grupper. Studien är baserad på en mikro-etnografisk 

fallstudie där jag använt mig av deltagande observationer, informella och formella samtal och 

fotografier under mitt fältarbete på en förskola. Analysarbetet har utgått från Alan Bishops 

indelning av sex fundamentala matematiska aktiviteter. Resultat visar att verksamheten i 

förskolan erbjuder pedagogstyrda situationer som initierar till matematiska aktiviteter 

tillsammans med flerspråkiga barn i måltider, på- och avklädning och i den skolliknande 

aktiviteten matematiksamling. Den mest framträdande matematiska aktiviteten i förskolans 

verksamhet är förklaring, när tid och utrymme för samtal och resonemang skapas mellan 

flerspråkiga barn och pedagoger. Dock visar resultatet att tillfällen för matematiska samtal 

(förklaring) mellan pedagoger och flerspråkiga barn förekommer i varierande utsträckning. 

Det kan förstås mot bakgrund av det praktiska arbetet som tenderar att ta överhand från 

situationer som kan bidra till lärande och utveckling för flerspråkiga barn. Det praktiska 

arbete och den begränsade tiden avgör hur pedagogerna agerar, utformar och planerar 

verksamheten och aktiviteterna i förskolan. Resultatet visar att flerspråkiga barn härmar och 

upprepar svenska matematiska ord och begrepp i samspel med andra. Flerspråkiga barn 

använder sitt kroppsspråk för att förmedla sådant de inte uttrycker verbalt på svenska. När 

flerspråkiga barn får möjlighet att dela med sig av sitt modersmål och sin kunskap hemifrån 

deltar de aktivt och verbalt i pedagogstyrda aktiviteter. Pedagogerna på förskolan är 

intresserade av att ta hjälp av flerspråkig personal för att hjälpa flerspråkiga barn vidare i 

deras utveckling. I diskussionen problematiseras det matematiska arbetet med flerspråkiga 

barn på förskolan. Slutligen visar min studie att ett etnomatematiskt perspektiv på 

matematikarbetet kan vara ett sätt att främja det matematiska lärandet för flerspråkiga barn i 

förskolan. 
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1 Inledning 

Den allmänna debatten om skolans roll för elevers lärande och kunskapsutveckling har fått 

stor plats både i svensk media och på politisk nivå de senaste åren. Efter redovisningen av 

resultatet i PISA 2012 (Programme for International Student Assessment) fick diskussionen 

och utrymmet i media en allt större roll, de svenska resultaten i undersökningen visade sig ha 

kraftigt försämrats i jämförelse mot resultat från tidigare år (Skolverket, 2014, a). Skolverkets 

redovisning av nationella prov visar att elever som har inte har svenska som modersmål är 

överrepresenterade bland de som genomsnittligen har ett lägre provresultat (Skolverket, 2014, 

b, c).  

 

Redan innan det lilla barnet börjar på förskolan har det gjort många erfarenheter och har 

kunskaper med sig hemifrån. Barn lever i olika kulturella miljöer och lär sig tidigt i livet hur 

olika problem kan lösas och förstås. Barnet får erfarenheter och skapar en relation till 

matematik och matematiska problem utifrån den kulturella grupp barnet tillhör. Den 

matematik som utformas och skapas i olika kulturella grupper kallas för etnomatematik 

(D´Ambrosio, 2001). Examensarbetet utgår från det etnomatematiska perspektivet på 

begreppet kultur som innebär att människor lever i olika livsmiljöer med olika traditioner, 

språk och seder. Allt eftersom människan utvecklas och inhämtar ny kunskap utvecklas även 

den enskilda kulturen (D´Ambrosio, 2001). 

 

Idag består förskolan av barn som talar många skilda språk och som kommer från olika 

länder, kulturer och med olika etniska bakgrunder. Det ställer krav på verksamheten i 

förskolan och på hur den organiseras så att alla barn får möjlighet att utvecklas och lära sig 

utifrån sin egen nivå. Förskolan kan vara den enda platsen i samhället som en del barn och 

deras föräldrar dagligen kommer i kontakt med det svenska språket (Skans, 2011). Den kan på 

så sätt ses som en mötesplats och arena för människor i olika åldrar, från skilda kulturer och 

nationaliteter. En mötesplats där olika traditioner och seder ska mötas, respekteras och förstås 

(Lpfö 98/10).  

 

 I min text använder jag mig av begreppet flerspråkiga barn, då jag talar om de barn som 

använder ett eller flera språk i sin vardag och hemmiljö.  
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Det är viktigt att synliggöra det aktiva arbetet som ingår i specialpedagogrollen som handlar 

om att utveckla lärmiljön i förskolans verksamhet. Det innebär att vara delaktig i det 

främjande och förebyggande arbetet som sker på förskolan tillsammans med pedagogerna och 

förskolechef. Jag vill med mitt examensarbete bidra till vidare didaktisk diskussion om hur 

förskolan kan vara en plats i samhället för flerspråkiga barns matematiska utveckling och 

lärande. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskoleverksamheten kan organiseras för att 

främja det matematiska lärandet för flerspråkiga barn ur ett etnomatematiskt perspektiv. Med 

utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande frågeställningar: 

 

 I vilka organiserade former förekommer det matematiska aktiviteter?  

 Hur uppmärksammas flerspråkiga barns kulturella och verbala matematiska 

erfarenheter av pedagogerna? 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag kortfattat att beskriva förskolan som barnets första steg i det 

svenska utbildningssystemet. Jag gör en historisk tillbakablick på förskolan med fokus på 

matematikens roll i verksamheten, eftersom den har ändrats i takt med att styrdokumenten 

förändrats över tid.  

 

3.1 Förskolan- barnets första skola 

I Sverige går 84 % av alla barn mellan 1-5 år i förskolan (SCB, 2015). I förskolan möts 

människor i olika åldrar, med olika kulturer och olika etnisk bakgrunder. Många barn i 

förskolan är flerspråkiga och nästan vart femte barn har ett annat modersmål än svenska. Det 

ställer krav på pedagogerna och organisationen att anpassa verksamheten så att alla barn får 

möjlighet till utveckling och lärande utifrån deras tidigare erfarenheter. I dagsläget talar de 

flesta pedagoger som arbetar i förskolan svenska och den dagliga verksamheten sker på 

svenska (Kultti, 2012; Skans; 2011; Skolverket, 2013).  

 

Förskolan har ett tydligt uppdrag för de barn som finns och vistas i dess verksamhet enligt 

förskolans läroplan (Lpfö 98/10). Barn ska få inhämta kunskap, utvecklas och stimuleras i en 

trygg och omsorgsfull förskolemiljö i samspel med andra barn och vuxna. Förskolans 

verksamhet ska anpassas till alla barn och alla barn ska få möjlighet att övervinna svårigheter. 

Barn med annat modersmål och med utländsk bakgrund ska få stöd att utveckla sin 

flerkulturella tillhörighet. När flerspråkiga barn får möjlighet att utveckla sitt eget modersmål 

får de bättre möjligheter att lära sig det svenska språket och även bättre möjlighet att ta till sig 

kunskap inom andra områden (Lpfö 98/10). Flerspråkiga barn behöver få möjlighet att 

sammanlänka och koppla ihop olika erfarenheter, begrepp och språk för att utvecklas och ta 
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till sig nya erfarenheter och ett nytt språk (Myndighet för skolutveckling, 2008; Reis, 2011; 

Björklund 2013). Verksamheten i förskolan ska erbjuda många olika kunskapsämnen som 

strävar mot de ämnen som sedan representeras i grundskolan läroplan. Ett område förskolan 

ska arbeta med är matematik. Barn ska enligt förskolans läroplan få möjlighet att utveckla 

intresse för matematiska frågor och resonemang.  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, 

antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,  

 som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att 

kommunicera på svenska som på sitt modersmål” (Lpfö 98/10, s 10-11). 

 

Utifrån att förskolan har ett tydligt uppdrag från förskolans läroplan blir det intressant att 

studera den matematiska lärmiljön som finns på förskolan samt undersöka hur den erbjuder 

flerspråkiga barn att utveckla sitt intresse för matematik.     

 

3.2 Matematikens plats i styrdokument förr och nu 

Matematik har dock inte fått någon stor plats i de senaste 30 årens styrdokument som finns för 

förskolan. Elisabet Doverborg (2014) visar genom olika styrdokument från Socialstyrelsen 

olika riktlinjer för förskolan om den matematiska utvecklingen som skett i dokumenten över 

åren.  Arbetsplan för förskolan (1981) beskriver att matematiska begrepp ska framhållas under 

ämnet naturorientering, men vilka begrepp som ska användas beskrivs inte. I Socialstyrelsens 

Pedagogiska program för förskola (1987:3) lyfts att begreppen tid och matematik ska 

utvecklas hos barn i förskolan. Barn ska ges förutsättningar att få reflektera och tänka och på 

så sätt skapa förståelse för grundläggande matematiska färdigheter. Att utveckla förståelse för 

form, vikt, längd och avstånd ska skapas genom övningar av läraren. Styrdokumentet Lära i 

förskolan (1990:4) visar att matematik får något större utrymme. I dokumentet diskuteras att 

förskolans verksamhet kan innehålla matematiska övningar som sortering, antalsuppfattning, 

form, mönster osv. Skillnaderna mellan de tidigare styrdokumenten och dagens läroplan för 

förskolan som kom 1998 (och senare reviderades 2010) är att den innehåller strävansmål för 

vad som ska rymmas inom verksamheten på förskolan. Tidigare kunde man se 

styrdokumenten som förslag på vad som kunde göras på förskolan. Dagens läroplan ställer 

krav på förskolan och ger förskolläraren ansvaret att planera och genomföra en verksamhet 
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där alla barn ska ges möjlighet till att utveckla ett intresse och förmågor inom matematikens 

ämne (Doverborg, 2014).       

3.3 Matematiska traditioner i förskolan  

Enligt Doverborg (2014) har traditionen av att använda sig av matematik och matematiska 

leksaker i förskolan sina rötter i den tyske pedagogen Friedrich Fröbels (1782-1852) tankar 

om att matematik. Fröbel ansåg att matematikarbetet i förskolan hade ett stort värde för barns 

lärande. Fröbel utarbetade ett matematiskt lekmaterial som han kallade lekgåvor, som bestod 

av bland annat av olika sorters klossar som skulle placeras i lådor, för att utveckla förståelse 

för form och rum. På lekskolor och daghem fanns de så kallade fröbelklossarna. Barn skulle 

få utveckla förståelse för rum, längd, bredd och höjd genom att få använda sin kropp i relation 

till lekmaterialet. Stora träklossar och kuber användes för att barn skulle få bygga stora 

konstruktioner som barn fysiskt kunde gå in och ut ur med hela kroppen. Barn skulle 

uppmuntras att få förståelse för livskunskap och skönhetskunskap genom att använda sig av 

Fröbels lekgåvor. De skulle se och uppfatta de former som finns i det dagliga livet, som 

exempelvis trappor, hus, bord och stolar och lära sig se det estetiska i symmetri och mönster. 

Än idag influeras många av förskolan aktiviteter av Fröbels traditioner, som bygglek, 

mönsterläggning, vävning och figurläggning (Doverborg, 2014).       

 

3.4 Lärandeprocesser i förskolan 

Barn börjar i förskolan i olika åldrar. De kommer till förskolan med egna erfarenheter och 

kunskap från den värld barnet befinner sig i utanför förskolans miljö. Det innebär att 

förskolan måste möta barnet utifrån den enskilde individens utvecklingsnivå, så att lärandet i 

förskolan kan bidra till vidare utveckling och utmaning (Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Utifrån förskolans läroplan har förskolan ett pedagogiskt uppdrag och ansvar. Det innebär att 

förskolan ska ge förutsättningar för livslångt lärande som omfattar trygghet, omsorg och 

fostran. Även tilltro till den egna förmågan ska grundläggas, uppmuntras och stimuleras (Lpfö 

98/10). Studier (Benn, 2003; Olsson, 2010) visar att pedagogernas förhållningssätt gentemot 

barnen är avgörande för hur barnet uppfattar sin egen självbild. Hur vuxna uppfattar och 

intresserar sig för barnens tankar och erfarenheter ger avtryck i utformning av miljön och de 

möjligheter verksamheten ger barn för lärande och meningsskapande. Barns lärande uppstår i 

mötet med andra, och genom att få utforska, resonera och reflektera sker lärandet i en ständig 

process som pågår genom hela livet. Det sker genom erfarenheter av undersökning och 

utforskande i barnets omgivning. Detta skapar sammanhang och förståelse för omvärlden runt 
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barnet. Lärandet sker genom att samspela med andra, iaktta, härma och försöka själv. 

Förmågan att kunna göra generaliseringar från en situation till en annan är avgörande för 

lärandet. Att även att kunna se likheter och skillnader och därefter kunna använda sig av 

tidigare erfarenheterna för att avgöra rätt tillämpning av beteende för att få önskat resultat är 

viktigt för att kunna göra generaliseringar. Pedagogens roll i förskolans verksamhet blir att 

vara en medutforskare i barnets lärprocess. För att möta barnet och förstå dess tankar måste 

pedagogen vara närvarande och ha en förståelse för just det enskilda barnet och dess tidigare 

erfarenheter (Benn, 2003; Olsson, 2010).      

 

Förskolan har ett samhällsuppdrag som innebär att förskolan ska vara med i utvecklingen och 

fostran av nya demokratiska samhällsmedborgare som är rustade att möta dagens samhälle 

som är i ständig utveckling och förändring. Det innebär att barn behöver ta del av olika 

kulturer, traditioner, seder och språk, för att kunna skapa och utveckla förståelse för olika 

kulturer och företeelser i omvärlden. Det ställer krav på de förmågor och kompetenser barnet 

behöver utveckla för att fungera bra i det allt mer globaliserade samhället. Att behärska olika 

språk, kunna kommunicera, lösa problem, reflektera och tänka kritiskt är färdigheter som barn 

behöver mer i dagens samhälle (Samuelsson & Sheridan, 1999).      
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4 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

I kommande avsnitt ska jag redogöra för tidigare forskning inom mina intresseområden som 

består av flera forskningsfält, flerspråkiga barn i förskolan och matematik för yngre åldrar. 

Den matematik som utformas och skapas i en kulturell grupp kallas etnomatematik. 

Etnomatematik är ett eget forskningsfält och mitt valda teoretiska perspektiv.  

 

I sökandet efter tidigare forskning har jag använt mig av olika sökmotorer som Libris, Diva 

och Örebro universitets sökmotor, Summon. Jag har använt mig av olika ord i sökfältet för att 

få relevant forskning som har sin utgångspunkt i examensarbetets syfte och frågeställningar. 

Jag har använt mig av sökord som;  flerspråkighet, kultur, förskolan, etnomatematik och 

matematik undervisning förskolan. För att få del av internationell forskning har jag använt 

mig av engelska sökord som mathematics concept preschool, second language preschool 

samt ethnomathematics, ethnomathematics children preschool. Sökningar visar att det finns 

en del studier om flerspråkighet i förskolan, på Summon framkom 54 träffar. En studie jag 

funnit intressant har varit Anders Skans (2011) studie om det didaktiska arbetet på förskolor 

med flerspråkiga barn. Han har studerat pedagogernas roll i arbetet med flerspråkiga barn med 

fokus på kommunikationen mellan pedagoger och barn. En annan studie är Ellinor Skaremyrs 

(2014) studie om nyanlända barns verbala deltagande i förskolan. Hon har studerat vilka 

kommunikativa strategier nyanlända barn använder för att kommunicera med andra och hur 

de inkluderas i förskolans verksamhet. Anne Kulttis (2012) avhandling har också varit 

relevant för min studie, den utgår ifrån hennes intresse att studera språkutveckling hos 

flerspråkiga barn på förskolan. 

 

Då jag sökt tidigare forskning om matematik- och matematikundervisning i förskolan fick jag 

ett flertal intressanta träffar. Bland annat Maria Reis (2011) och Camilla Björklunds (2007) 

avhandlingar belyser det lilla barnets möte med matematik. Doverborg (2014) framhåller 

förskolans roll för barns matematiska lärande. Robyn Fox (1997) artikel uppmärksammar hur 

matematikundervisningen utvecklats på Nya Zeeland utifrån att lärarna förändrade sitt 

arbetssätt i undervisningen.   

 

Forskning om etnomatematik finns i liten utsträckning på svenska och i svenska studier. 

Sökandet gav 7 träffar på Summon. Då jag sökte med det engelska ordet ethnomathematics 

fick jag fler träffar, 1148 stycken.. Professor Ubiratan D´Ambrosio (2001) från Brasilen är en 
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av de mest aktiva i debatten om etnomatematik. Han har studerat den kulturella aspekten på 

matematik och skrivit studier och artiklar om etnomatematik. Kay Owens (2001) artikel som 

beskriver Glendon Leans studie om olika räknesystem på Papua Nya Guinea och ögrupper i 

Stilla havet har jag funnit relevant för det etnomatematiska perspektivet. Jag har inte funnit 

några svenska studier som använt etnomatematik i förskolans kontext, förutom Irene 

Rönnberg och Lennart Rönnbergs (2006) rapport som de gjorde för Stockholm stad. Under år 

2005 och 2006 var dessa forskare med som projektledare för att utveckla 

matematikundervisningen för flerspråkiga elever i Stockholm, bland annat genom att 

framhålla det etnomatematiska perspektivet på undervisningen.  

  

4.1 Flerspråkighet och yngre barn 

”Barn erövrar omvärlden genom språket. Språket är ett sätt att nyskapa, återskapa och hålla 

fast vid det betydelsefulla inom den egna kulturen och samhället” (Samuelsson & Sheridan, 

1999, s.71). Barnets behov att kunna kommunicera med ett språk har stor betydelse för 

lärandet och den egna utvecklingen. Skaremys forskning (2014) visar att nyanlända barn som 

kommer till förskolan utan att behärska det svenska språket, har med sig sociala och 

kommunikativa förmågor från sina tidigare erfarenheter. I samspel med andra kommer dessa 

förmågor till uttryck genom att barnen använder sig av olika kommunikativa verktyg. 

Förmågan att kommunicera genom att exempelvis använda sitt kroppsspråk blir från början 

mer viktig än förmågan att kunna kommunicera på svenska.       

 

Det kan ta mellan 1-2 år att lära sig ett nytt talspråk och längre tid att lära sig ett svårare 

kognitivt kunskapsspråk, som används i skolan. Förskolan kan bli den första och kanske enda 

plats flerspråkiga barn kommer i kontakt med det svenska språket och en annan kulturell 

kontext. Det egna modersmålet är viktigt för barnet i sin utveckling av ett nytt språk. Mötet 

med ett nytt språk på förskolan kan upplevas mycket främmande och skrämmande för ett 

barn. I dessa möten måste pedagogerna vara medvetna om kulturens och språkets betydelse 

för att skapa en meningsfull och stödjande miljö för barn med andra modersmål (Skans, 

2011). Skaremyr (2014) menar  att pedagogerna måste vara öppna i sitt förhållningssätt 

gentemot flerspråkiga barn de möter i förskolan och uppmärksamma barnens olika sätt att 

kommunicera på. Inte enbart se det verbala svenska språket som användbart. Barn 

kommunicerar genom kroppsliga och verbala handlingar tillsammans med andra. Studien 
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visade att barn lär barn genom att imitera, härma och samspela med andra barn vilket skapar 

lärandesituationer för nyanlända barn på förskolan, utan pedagogernas medverkan.    

 

Tidigare studier (Kultti, 2012; Skaremyr 2014) visar att svenska är det dominerande och 

gemensamma verbala kommunikationsspråket i förskolans verksamhet trots att barngruppen 

består av många flerspråkiga barn som talar andra språk i sin hemmiljö. Flerspråkiga barn lär 

sig snart förstå att det är svenska som är det mest användbara kommunikationsspråket i 

förskolans verksamhet och använder sällan sitt modersmål på förskolan. Kulttis (2012) studie 

visar att flerspråkiga barns verbala, kommunikativa och sociala kunskap utvecklas när de 

deltar i olika organiserade aktiviteter i förskolans verksamhet.  

 

4.2 Gemensamma pedagogstyrda aktiviteter 

Verksamheten på förskolan består av återkommande dagliga aktiviteter. Ann-Charlotte 

Olsson (2010) framhåller att de vanligaste aktiviteterna på en småbarnsavdelning är måltider, 

hygien och mötet i hallen, när barn kommer till och från förskolan. Den mest frekventa och 

återkommande aktivitet i förskolans verksamhet är måltider. De består av frukost, fruktstund, 

lunch och mellanmål (Olsson, 2010). Skans (2011) studie visar att det för en del barn innebär 

att deltagandet i måltidsaktiviteter uppgår till ca 10-15 timmar/veckan. Lärandet som sker runt 

en måltidssituation erbjuder både begreppsförståelse och språkträning som ett naturligt inslag 

i aktiviteten.. Skans menar att pedagoger inte tar tillvara på det lärandet som måltiden kan 

innehålla då det praktiska runt måltider tar överhand.  

 

Språkets betydelse och den språkliga miljön är viktig i lärandet vid en aktivitet anser Kultti 

(2012). För att skapa delaktighet för flerspråkiga barn vid måltider lyfts pedagogernas roll att 

vara aktiva och medvetna i matsituationen fram. Pedagogerna behöver avgöra hur de ska 

stötta de flerspråkiga barnen och hjälpa dem vidare i sin verbala kommunikationsutveckling 

(Kultti, 2012).  

 

I det pedagogiska arbetet har tiden en avgörande och viktigt roll. Tiden avgör när och hur 

pedagogerna arbetar, den styr aktiviteter och hur verksamheten ska utformas under dagen. 

Tiden blir i förskolan ett organisationsverktyg visar Olsson (2010). Den används för att 

fördela arbetsuppgifter och beskriver hur lång tid de olika uppgifterna tar. Rummen och tiden, 

som styr hur länge de olika aktiviteterna ska pågå i dem, bidrar till att skapa struktur och 
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ordning av verksamheten. Tidens betydelse i verksamheten blir synlig genom att barn på 

förskolan ofta får vänta på sin tur både i planerade aktiviteter och i rutinsituationer. Det kan 

enligt Olsson tolkas på olika sätt, att barngruppens storlek omöjliggör att alla barn samtidigt 

kan få berätta något, ta sin mat, få hjälp med påklädning eller få sina blöjor bytta. En annan 

förklaring är förskolans roll att fostra barn till att vänta på sin tur (Olsson, 2010).         

 

4.3 Det matematiska lärandet på förskolan 

Förskolan ska ses som viktig i relation till barns matematiska lärande anser Doverborg (2014). 

Genom samtal och kommunikation mellan varandra kan barn och pedagoger mötas i 

reflektioner och tankar som rör förståelse för olika matematiska aspekter. Det hjälper oss att 

öka förståelse för vår omvärld och att hur vi uppfattar den. Barn utvecklas och lär genom att 

få göra egna erfarenheter som ligger till grund för hur de senare tolkar och förstår en ny 

situation. Enligt Reis (2011) behöver små barn få möjlighet att möta, pröva och utforska olika 

matematiska problem i olika situationer och sammanhang för att kunna omvandla en tidigare 

erfarenhet till en ny situation. Det matematiska mötet för barn på förskolan sker spontant 

under dagen och i barnens fria lek. Barn behöver få möjlighet att resonera och fundera kring 

matematiska frågor utifrån de situationer som uppstår i barnets vardag. Det skapar en djupare 

och bredare förståelse för olika fenomen som uppstår i omgivningen. ”Genom god 

kommunikation lär barn både om sitt eget och andras sätt att tänka och resonera” (Reis, 2011, 

s. 19). 

 

Pedagogernas roll för det matematiska arbetet på förskolan är viktig då deras matematiska 

intresse har stor betydelse för hur den matematiska lärmiljön utformas på förskolan. När det 

finns intresse att hjälpa barn i deras matematiska lärande, skapas förutsättningar för 

situationer som är meningsfulla och lärorika för såväl barn som pedagoger (Doverborg, 2014). 

Genom att vara lyhörd och skapa tillfällen för samtal och reflektion mellan barn och pedagog 

utvecklar barn förståelse för nya uppfattningar och förståelse för sin omvärld. När pedagoger 

skapar tillfällen att problematisera omvärlden tillsammans med barn utmanas barn i sitt 

matematiska lärande (Doverborg, 2014; Björklund, 2013). Meningsfulla situationer, 

aktiviteter och sammanhang behövs på förskolan för att utmana och ge barn möjlighet att se 

matematik som ett naturligt redskap som används i vardagliga situationer. Barn behöver 

sammanhang där de kan möta matematiska resonemang, begrepp och symboler. Matematiska 

aktiviteter med andra blir betydelsefulla för barnets utveckling. Det sociala samspelet med 



11 
 

andra påverkar den matematiska, kognitiva och sociala utvecklingen hos barnet (Björklund, 

2007).  

 

Förskolan kan vara en plats där barn får möjlighet att göra erfarenheter av matematiska 

aktiviteter som kan kopplas ihop med begrepp och symboler, som är en naturlig del av det 

matematiska språket som används som kommunikations- och dokumentationsmedel. Barn 

upptäcker i tidig ålder matematikens symbolspråk och strävar tidigt efter att förstå dess 

innebörd (Björklund, 2013).  

 

Barns möte med matematik kan analyseras på två sätt, enligt Ida H Solem och Elin K L 

Reikerås (2014). Antingen utifrån ett ämnesperspektiv om hur barn använder räkning, 

mätning o.s.v. eller genom att studera barns upplevelser och erfarenheter genom att relatera 

dem till situationer och aktiviteter de deltar i. Genom att studera barns förhållande till 

matematik utvecklas de genom att barnet pendlar mellan handling och tänkande, genom 

matematiska aktiviteter. Matematik är något som finns runt oss i vår vardag och barn växer 

upp med ett naturligt förhållande till matematik som förekommer i vardagliga situationer. Den 

matematik som finns i naturliga situationer i den kontext och miljö barnet lever i blir en 

naturlig del av barnets liv, det skapar mening åt sammanhang och problem som uppstår i 

vardagen (Solem & Reikerås, 2014).  

 

Matematik är något många av oss förknippar med skolundervisning och matematiklektioner. 

Lärare på Nya Zeeland upptäckte att barn och elevers sätt att lära matematik skedde genom att 

de aktivt fick vara med att resonera och reflektera över matematiska problem och göra egna 

erfarenheter av problem begripliga. Matematikundervisningen genomgick en stor förändring 

och år 1992 fick Nya Zeeland en ny kursplan i matematik. Den nya kursplanen innebar att 

lektionerna inte skulle vara så traditionellt styrda av matematikböcker och lärare som skulle 

lära ut hur man gör. I den nya kursplanen uppmanades lärare att ha ett mer öppet sinne till hur 

matematik kunde användas och förstås. Lärarna började använda sig av barnens tidigare 

erfarenheter och använda matematiska dilemman som uppstått i närmiljön och i vardagen på 

lektionerna. Barnen och eleverna fick utrymme för egna tankar och resonemang som gjorde 

att matematiken blev meningsfull för eleverna då uppgifterna utgick från verkliga problem 

som uppstått ur vardagen (Fox, 1997) 
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5 Etnomatematik  

5.1 Mötet mellan språk, kultur och matematik 

Ett relativt nytt begrepp inom matematikforskning är etnomatematik. Etnomatematik växte 

fram i de antropologiska studierna som gjordes tidigt under 1900-talet, då olika kulturers 

matematik uppmärksammades. Intresset för olika kulturers matematik uppmärksammades 

därefter inte mycket under den senare delen av århundradet, förutom ett par enskilda gånger 

av forskare inom matematik. Under 1960-talet visade länder som varit före detta kolonier att 

matematikresultat försämrades. En anledning kunde vara att matematikundervisningen i 

kolonierna utformades efter västerländska kursplaner. Detta bidrog till ett ökat intresse för hur 

den egna kulturens matematik och historia påverkat matematikens roll i den egna kulturen och 

hur den sedan förts vidare ut i samhället. Internationella konferenser har från slutet av 1970-

talet samt in i nutid ägnats åt att diskutera samhälleliga och kulturella sätt att se på matematik 

och matematikundervisning (Rönnberg & Rönnberg, 2006).  

 

Professor D´Ambrosio från Brasilen är en av de mest aktiva i debatten om etnomatematik och 

den kulturella aspekten på matematik enligt Rönnberg och Rönnberg (2006). D´Ambrosio 

framhåller att människan ständigt utvecklas, vilket medför förändringar i människans sätt och 

beteenden allt eftersom ny kunskap inhämtas och ett nytt lärande sker. Lärandet och 

utvecklingen sker genom att människor ömsesidigt delar och ta emot kunskap mellan 

varandra i den kultur och den miljö människan befinner sig i. Där av utvecklar olika kulturer 

och sammanhang olika kunskaper, traditioner och seder (D´Ambrosio, 2001).D´Ambrosio 

(2001)  delar upp det engelska ordet etnomathmatic, och ger sin förklaring till begreppet.  

 

The adventure of the human species is identified with the acquisition of styles of behaviors and of 

knowledge to servive and transcend in the distinct environments it occupies, that is, in the acquisition of 

 the natural, social, cultural and imaginary enviorment  ETHNO 

 of explaining, learning, knowing and coping with  MATHEMA 

 modes, styles, arts and techniques   TICS 

(D´Ambrosio, 2001, s. II) 

 

Den matematik som sker i grupper inom en viss kultur i samhället kallas etnomatematik. 

Grupperna kan bestå av olika etniska folk grupper, yrkesgrupper och barn i olika åldrar. 

Skillnaden på etnomatematik och annan matematik är att etnomatematik är matematik som 

skapas och utformas ur den enskilda kulturella gruppen utifrån de deltagare som finns 
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representerade där. Mötet med matematik i de olika kulturella grupperna och sammanhangen 

bidrar till olika erfarenheter beroende på vilken kulturell grupp du tillhör (D´Ambrosio, 

2001). Rönnberg och Rönnberg (2006) refererar till Alan Bishops studie, där han studerat 

matematik i olika kulturella grupper runt om i världen. ”Varje folk, varje kultur, varje 

subkultur, utvecklar olika verktyg för att hantera aktiviteter som räkning, lokalisering, 

mätning, formgivning, lek och spel och klassificering och generalisering” (Rönnberg & 

Rönnberg, 2006, s. 3). Solem och Reikerås (2014) refererar också till Bishops studie där han 

formulerat sex fundamentala likheter i matematiska aktiviteter som förkommer i geografiskt 

och kulturella skilda grupper. Bishop menar att det är de matematiska aktiviteterna som utgör 

grunden för den matematiska utvecklingen hos människan. De olika matematiska aktiviteterna 

ger oss en förståelse för vad matematik är och hur det kan förstås i ett vidare perspektiv.  

 

Alan Bishops sex fundamentala matematiska aktiviteter som Bishop funnit förekommer i alla 

kulturella grupper världen över.  

 Förklaring (explaning). Det innebär matematiskt resonemang, sätta ord på begrepp, tankar 

och förklarar oklarheter.  

 Lokalisering (locating). Att lära sig hitta, i rummet och orientera sig.  

 Formgivning (designing). Innefattar former, figurer, mönster, symmetri och konst.  

 Räkning (counting). Räkning, antalsord, räkne- och talsystem.   

 Mätning (measuring). Jämförelser i avstånd, mått, längd, volym, tid, vikt 

 Lek och spel (playing). Tärningspel, rollspel, pussel, strategispel, räkneramsor 

       (Solem & Reikerås, 2014; Emanuelsson, 2006). 

 

5.2 Olika matematiska räknesystem 

Människan har genom alla tidsåldrar och i alla kulturer använt sig av matematik. Det har 

bidragit till utveckling av olika räknesätt och traditioner inom det matematiska fältet och är en 

viktig del i människans kulturhistoria (Emanuelsson, 2006).  Räkne- och talsystem 

runtomkring i världen ser olika ut. I germanska och romska språk används särskilda ord för 

tiotal och oregelbundna benämningar i talområdet elva till tjugo. En mer logisk uppbyggnad 

av talspråken används i de östasiatiska språken. I det turkiska och kurdiska språket används 

samma struktur på talen mellan elva och tjugo som det östasiatiska har. Rönnberg och Sjögren 

(2000) redogör för några tals benämningar på olika språk. 
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Figur 1: Räknesystem och olika tals benämningar 

Tal Svenska Kinesiska  Turkiska 

1 ett yi  bir 

2 två er  iki 

10 tio shi  on (tio) 

11 elva shi- yi (tio- ett) onbir (tio-ett) 

12 tolv shi- er (tio- två) oniki (tio- två) 

20 tjugo er- shi (två- tio) yirmi (tjugo) 

21 tjugoett er-shi-yi (två- tio- ett) yirmibir (tjugo- ett)  

(Rönnberg & Sjögren, 2000, s. 4) 

 

För att få en djupare innebörd vad etnomatematik är har Owens (2001) granskat Glendon 

Leans studie om olika räknesystem på Papua Nya Guinea och de öar som ligger runt omkring 

i västra Stilla havet. Över 20 år tillbringade Lean till sitt forskningsarbete och fann att det 

fanns över 900 olika räknesystem i regionen runt Papua Nya Guinea. Owens presenterar några 

av de olika räknesystem i sin artikel. En del system bygger på en bassiffra som utgör mönstret 

för räknesystemet. Systemen utgår från 5 som bas och 20-som bas. Exempelvis 1, 2, 3, 4, 5, 

5+1, 5+2, 5+3, 5+4, 5x2, 5x2+1, 5x2+2 etc.  

 

Kroppen och dess olika delar används vid tal- och sifferräkning på de öar som ligger i den 

västra delen av Stilla havet (Owens, 2001). Exempelvis för att benämna siffran 10 sägs två 

händer, 15- två händer och en fot, 20- en hel man. I vissa delar av regionen används hela 

överkroppen som redskap för räkning där varje kroppsdel benämns som siffra. Detta 

räknesystem möjliggör att räkna från 18 till 74 beroende på vilka kroppsdelar som benämns. 

Räknesättet börjar med lillfingret på vänster sida och fortsätter upp över kroppsdelarna och 

ner på höger sida. Exempelvis ”1 lillfingret, 2 ringfingret, 3 långfingret, 4 pekfingret, 5 

tummen, 6 ovandelen av handen, 7 handleden, 8 underarmen, 9 leden mellan underarm och 

överarm, 10 överarmen, 11 axel, 12 nyckelben, 13 hals, 14 öra, 15 kind, 16 öga, 17 panna, 18 

näsa” (Owens, 2001, s. 52).  

Vi har ovan sett hur olika kulturer och språk har olika sätt att benämna en- och tvåsiffriga tal. 

Beroende på vilken bakgrund och kultur barnet kommer ifrån har det med sig matematiska 

erfarenheter från sitt modersmål. Barns erfarenheter från modersmålet har stor betydelse för 

hur och vad de uppfattar i mötet med ett nytt matematiskt språk och kultur (Rönnberg & 

Rönnberg, 2006). 
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5.3 Matematikundervisning i ett flerspråkigt samhälle 

Owens (2001) studie framhåller att västvärldens matematiksystem tenderar till att utpekas 

som normgivande för resten av världens matematikundervisning. Den kritik som riktas mot 

etnomatematik är att den kan ses som något som ska frigöras i den västerländska matematiken 

i syfte till att lära västvärlden något nytt inom det matematiska fältet. Owens (2001) vidhåller 

att etnomatematik ska ses som något som sammanbinder olika matematiska system. Han anser 

inte att den västerländska matematiknormen kan ses som dominant i relation till resten av 

världens matematik. Rönnberg och Rönnberg (2006) visar att den svenska majoritetskulturen 

präglar den svenska matematikundervisning som barn och elever möter i skolan. 

Läroböckerna är skrivna ur ett svenskt perspektiv och språk, uppgifterna är ofta kopplade till 

sammanhang som kan upplevas främmande för en del flerspråkiga elever. Räkneuppgifterna 

kan utgå från att eleven ska räka ut vad en skidsemester i fjällen kan kosta o.s.v. För många 

elever kan det innebära att de inte har en aning om vad som uppfattas rimligt och sannolik i en 

sådan räkneuppgift. Många flerspråkiga elever har ingen egen erfarenhet av vad en 

skidsemester är. Sannolikt kan vara att de flerspråkiga eleverna inte känner till de svenska 

orden skida, pjäxor, stav, liftkort och dess betydelse. När elever med annat modersmål inte 

förstår eller kan lösa de matematiska uppgifterna de möter i skolans matematikundervisning 

inverkar det negativt på deras resultat (Rönnberg & Rönnberg, 2006).  

 

Enligt Irene Rönnberg och Annick Sjögren (2000) är exakthet av siffror och mått av stor 

betydelse i den svenska matematikundervisningen och även i det svenska samhället. 

Exaktheten för tid och punktlighet i samhället kännetecknas av klockor, digitalur, tidtabeller 

och kölappar. Det kräver kunskap och erfarenhet för att förstå och tolka de olika symbolerna 

en klocka eller en tidtabell innebär. Barn med ett annat modersmål än svenska måste vid 

mötet av ett nytt räknesätt eller system, lära sig nya matematiska begrepp, nya ord och 

samtidigt utveckla nya tankemönster för att koppla ihop ord och innebörd. Det nya 

matematiska systemet kanske inte barnet logiskt kan koppla ihop med någon tidigare 

erfarenhet från sin hemmiljö eller sitt modersmål (Rönnberg & Sjögren, 2000).  

 

5.4 Det etnomatematiska perspektivet 

D´Ambrosio (2001) anser att alla barn utvecklar matematiska kunskaper och färdigheter tidigt 

i livet, långt innan skolstart. De har gjort egna erfarenheter som bidrar till deras förståelse för 

omvärlden och på så sätt får de en naturlig relation till matematik. Den matematik som barn 
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lär och erfar tidigt i livet benämns som informell matematik, inom etnomatematik. Formell 

matematik är den konventionella matematik som undervisas i skolan (D´Ambrosio, 2001). 

Eftersom barn växer upp i olika miljöer och i olika sammanhang utvecklar det olika sätt att 

lösa olika problem på. Beroende på vilka matematiska erfarenheter och matematiska problem 

barnet stött på i sin hemmiljö ges barnet olika möjligheter att vidareutveckla sin matematiska 

förmåga utifrån sin kulturella tillhörighet och miljö (Rönnberg & Rönnberg, 2006). 

 

Att arbeta med ett etnomatematiskt perspektiv i skolan innebär att utgå från elevernas 

erfarenheter och uppmärksamma de kulturella och etniska skillnaderna som kan finnas i en 

och samma elevgrupp eller klass. Det kan innebära att läraren visar på olika kulturella sätt att 

lösa matematiska räkneuppgifter på, olika talsystem och symboler. Tanken är dock att 

uppgifterna i den formella matematikundervisningen ska grundas i elevernas tidigare 

erfarenheter, från den informella matematiken, och bygga vidare på den kunskapen och på så 

sätt sammanlänka den informella och formella matematiken i skolan (Myndighet för 

skolutveckling, 2008).  

 

För att få kunskap om elevernas kultur, bakgrund och traditioner måste skolan ha ett nära 

samarbete med elevens hem och föräldrar. På så vis kan pedagoger få tillfälle att lära sig olika 

sätt att räkna, olika symboler och talsystem (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Det kräver dock 

att pedagoger har ett intresse och är nyfiken på att lära sig något om en kultur han/hon inte har 

kunskap om. Respekt och kunskap om elevens etniska och kulturella referensramar är av vikt 

när perspektivet ska efterföljas (Myndighet för skolutveckling, 2008). Att arbeta med 

etnomatematik kan vara ett sätt att stärka flerspråkiga elever att känna stolthet över sin 

kulturella bakgrund och sitt ursprung. Det skapar även ett utrymme för acceptans och 

erkännande av olikheter. I ett etnomatematiska perspektivet innebär det att elever ska kunna 

känna sig stolta över sin kulturella och språkliga bakgrund, det bidrar till att deras självkänsla 

stärks (Myndighet för skolutveckling, 2008; Rönnberg & Rönnberg, 2006). 
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6 Metodologi och fältarbete 

I kommande kapitel beskrivs studiens forskningsansats, de metoder som används för 

produktion av data, analys och det fältarbete som ligger till grund för studien. Forskarrollen, 

forskningsetiska överväganden och metoddiskussion diskuteras avslutningsvis i kapitlet. 

 

6.1 Mikro-etnografisk studie 

Det är av stor betydelse för en studie att välja rätt metod då den ska hjälpa till att söka svar på 

syftet och de frågeställningar som ställts inledningsvis. Denna kvalitativa studie är mikro-

etnografisk och skapande av data har skett genom deltagande observationer, informella och 

formella samtal och intervjuer, samt genom fotografier på  föremål. I etnografiska studier är 

forskaren intresserad av att gå på djupet och vill ta del av den specifika kontext forskaren 

befinner sig i. Det innebär att forskaren kommer nära de/det som ska studeras, tolkar och gör 

beskrivningar av det som händer utifrån sina ögon (Fejes & Thornberg, 2009; Roos 2014).  

 

Ordet etnografi kommer från den grekiska termen etno, som betyder folk eller nationer, och 

grafein, betyder beskrivning. Alltså betyder etnografi – folkbeskrivning. Begreppet kan också 

tolkas som läran om folk och nationer (Kullberg, 2004). Som forskningsstrategi har etnografin 

sitt ursprung i 1900-talets början med socialantropologernas arbete med att söka kunskap och 

göra detaljerade redogörelser för hur människor i isolerade folkgrupper och samhällen levde. 

Antropologerna observerade, dokumenterade och studerade olika kultur genom att försöka bli 

deltagare i samhället de studerade (Denscombe, 2009: Kullberg, 2004; Roos, 2014). De tidiga 

socialantropologerna levde i kulturer under en längre tid, ibland upp till flera år. Som student 

med tidsbrist finns det ingen möjlighet att tillbringa en längre tid på fältet. Att genomföra en 

mikro-etnografisk studie är därför möjligt och genomförbart för studenter (Bryman, 2011). 

Birgitta Kullberg (2004) anser att en kortare tid på fältet (upp till en vecka) kan vara fullt 

tillräckligt för att studera fenomen och kontexter inför ett examensarbete. Jag använder mig 

av den metod Carin Roos (2014) kallar för selektiv återkommande form. Det innebär att jag 

vid flera tillfällen återkommer till fältet för att studera ett specifikt fenomen.  

 

Sara Frödén (2012) framhåller Susan Whytes resonemang om att etnografisk forskning 

”handlar om att skapa data, snarare än insamling av data” (s. 80). Enligt Frödén producerar 

forskaren data i en samarbetsprocess mellan forskaren själv och informanterna, sedan gör 

forskaren medvetna urval i det han/hon ser och tolkar det i avsikt att skapa data och analys till 
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sin studie (Frödén, 2012). Avsikten i min studie är att skapa material som visar hur 

verksamheten i förskolan organiseras för att främja det matematiska lärandet för flerspråkiga 

barn. Kultti (2012) påvisar vikten av att studera förskolan som kontext, speciellt i relation till 

flerspråkiga barns utveckling och lärande. Kullberg (2004) framhåller att etnografi som metod 

ses som en mycket användbar metod för att studera kontexter och processer eftersom den 

etnografiska forskaren är intresserad av att ta del av den specifika kontext han/hon befinner 

sig i.  

 

6.2 Fältstudie 

Kullberg (2004) anser att fältstudien är central i etnografiska studier. Forskaren måste befinna 

sig på fältet i det sammanhang och i den miljö studien ska göras. Utifrån Kullbergs 

resonemang sker arbetet med en studie i tre olika faser. Den första fasen är förberedelsen inför 

fältarbetet, den andra är genomförandet av fältarbetet och den avslutande delen är 

analysarbete av resultatet. I etnografiska studier skapas data genom att forskaren använder sig 

själv som redskap. Jag gjorde deltagande observationer och informella intervjuer och samtal 

med pedagoger och jag fotograferade även olika föremål som fanns i verksamheten. Till min 

hjälp använde jag mig av redskap som fältanteckningar, diktafon och ipad för fotografering. 

 

Den första fasen i en etnografisk studie är förberedelsen för fältarbetet (Kullberg, 2004). Till 

min hjälp i förberedelsen valde jag att göra ett första hälsa på besök i den förskola jag fick 

tillträde till. Syfte med besöket var att jag ville få en uppfattning om hur lokalerna var 

utformade och om det skulle bli möjligt för mig att använda de tilltänkta metoderna. Syftet 

var också ett tillfälle för mig att presentera och bekanta mig med barnen och pedagogerna på 

avdelningen. I samråd med pedagogerna valde jag att göra mitt besök en dag och en tidpunkt 

de flesta barn och pedagoger var på plats. Pedagogerna samlade alla barnen en förmiddag och 

det blev tillfälle för mig att presentera mig själv. Jag talade om för barnen under samlingen att 

jag skulle finnas med på avdelningen och hälsa på under ett par tillfällen. Jag sa att jag var 

nyfiken på hur de hade det på förskolan. En av pedagogerna hälsade mig välkommen och sa 

att jag fick vara deras gäst. Barnen på avdelningen var vana med att föräldrar, vikarier och 

praoelever fanns med i verksamheten och hälsade på. Vid de tillfällena kallas de också för 

gäster, ett ord barnen var bekanta med. Frödén (2012) hade samma erfarenhet av att bli kallad 

för gäst av de deltagande informanterna som fanns med i hennes studie om svenska waldorf 

förskolor. Att bli kallad för gäst medförde att Frödén fick en annan vuxenroll än de andra 
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vuxna på avdelningen, pedagogerna. Rollen som gäst innebar att Frödén fanns med i 

verksamheten utan att ta behöva ansvar för de pedagogiska aktiviteterna eller ha något 

ledaransvar i barngruppen (Frödén, 2012). För att skapa förtroende mellan mig och barnen 

ansåg jag det viktigt att visa barnen på förskolan de olika redskap jag bar med mig överallt. 

Jag visade dem mitt fältanteckningsblock, min diktafon och ipaden. Det första besöket gjorde 

att jag fick en uppfattning om lokalerna och hur jag kunde placera mig i de olika rummen för 

att så lite som möjligt störa den dagliga verksamheten med min närvaro. För att inte störa i 

verksamheten för mycket placerade jag mig längs med väggarna eller i utkanten av en 

situation eller aktivitet.       

 

6.3 Deltagande förskola 

Urvalet av förskola skedde genom att jag tog kontakt med förvaltningschefen för Barn och 

utbildning i en kommun i Sverige. Jag förklarade mitt syfte och bakgrund till studien. 

Eftersom studiens huvudsyfte handlar om flerspråkiga barn och deras lärande i förskolan, var 

min önskan att få tillträde till en förskola med många flerspråkiga barn. Förvaltningschefen 

tog kontakt med förskolechefer som fanns i kommunen och förmedlade kontakten mellan mig 

och en intresserad förskolechef som gav sitt tillstånd till medverkan. Förskolechefen 

presenterade mig för en av pedagogerna på avdelningen jag valt att kalla Nyckelpigan, hon 

berättade i sin tur för sina kollegor i arbetslaget.   

  

Avdelningen Nyckelpigan ligger i en förskola i ett socioekonomiskt utsatt område i en mindre 

kommun. På Nyckelpigan arbetar fyra svenska pedagoger som fått fiktiva namn, Sara, Lisa, 

Lena och Pia. Vissa dagar i veckan har en somalisk kvinna praktiserat på Nyckelpigan, hon 

förkommer i observationerna. Under några tillfällen har det varit vikarier och praoelever på 

avdelningen. De har jag inte observerat under min fältstudie. Avdelningen består av 22 barn i 

åldrarna 3-6 år. Flerparten av barnen, 14 st. talar ett eller flera språk hemma och det mest 

dominanta modersmålet på förskolan är somaliska. Några av de flerspråkiga barnen talar 

kurdiska, armenska eller ryska hemma. De deltagande barnen har vistats i Sverige olika länge 

och några av dem är födda i Sverige och några i sitt hemland. Under mina observationer har 

vissa flerspråkiga barn förkommit mer frekvent än andra då de funnits med i verksamheten de 

dagar och tider jag varit där. Således har jag endast valt att presentera de flerspråkiga barn 

som representeras i resultatet. Av de presenterade barnen har alla somaliska som sitt 

modersmål. Barnen har fått fiktiva namn och i tabellen nedan redogör jag för barnets namn, 
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ålder, vilka språk som talas hemma och var barnet är född. De deltagande barnen som är 

födda i Sverige har vistats på förskolan från ca 1,5 års ålder. De barn som kommit nyanlända 

till Sverige har erbjudits en plats på förskolan inom en månad av kommunen. 

 

Figur 2: Studiens deltagande barn 

Barn Ålder Språk som talas 

hemma 

Födelseland 

Ahill 6 år Somaliska Somalia, kom till 

förskolan för ett år 

sedan. 

Jamil 4,5 år Somaliska Sverige 

Jameel 4, 5 år Somaliska Sverige 

Gamil 6 år Somaliska Sverige 

Salmas 5,5 år Somaliska  Somalia, kom till 

förskolan för 10 

månader sedan.  

Fatin 4 år Somaliska Sverige 

Sou 4 år Somaliska Somalia, kom till 

förskolan för ca ett år 

sedan.  

Lupe 6 år Somaliska Sverige 

Jinan 4,5 år Somaliska Sverige 

 

6.4 Deltagande observationer 

För att försöka förstå hur verksamheten på förskolan utformades för flerspråkiga barns 

matematiska lärande var det viktigt för mig att studera den matematiska miljön verksamheten 

erbjuder på förskolan. Föreliggande studie har gjorts genom deltagande observationer. Jag har 

funnits på plats i verksamheten och velat se den ifrån ett inifrån perspektiv (Roos, 2014). För 

att förstå verksamheten har jag inte kunnat sitta som en fluga på väggen och observera. Till 

viss del har jag varit delaktig i vissa aktiviteter. Exempelvis har jag suttit med i samlingar, 

sjungit med i sånger och funnits med vid matborden under måltider. Genom att använda mig 

av mina tidigare erfarenheter, min föreställningsförmåga och en analytisk blick har jag försökt 

förstå det som händer under observationernas gång.      

 

Under sammanlagt sex tillfällen, 26 timmar, har jag varit med som deltagande observatör på 

avdelningen Nyckelpigan. Den etnografiska metodansatsen jag valt har inneburit att jag 

befunnit mig på avdelningen och försökt observera det som hänt och skett i den situation och 

sammanhang jag befunnit mig i vid tillfället. En omöjlighet har varit att få med allt som 

händer, där av har jag gjort ett par avgränsningar.  Avgränsningar i denna studie har inneburit 
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att jag särskilt valt att lyft fram pedagogerna och deras roll för flerspråkiga barns matematiska 

lärande. Jag har valt att observera de tillfällen pedagogerna initierar en matematisk aktivitet 

inomhus tillsammans med något eller några flerspråkiga barn. De aktiviteter förskolan 

erbjuder utomhus ligger utanför denna studie, även aktiviteter som innefattar barn med 

svenska som modersmål. I vissa observationer finns både flerspråkiga barn och barn med 

svenska som modersmål. Jag har då fokuserat på de flerspråkiga barnen och pedagoger, men 

med överliggande fokus på pedagogerna. Aktiviteterna har inneburit observationer av olika 

måltidsformer, samlingar och på- och avklädningar. Det har också inneburit observationer när 

pedagoger initierat en lekaktivitet med matematisk karaktär under barnens fria lek på 

förskolan. Fri lek är den tid barnen får använda till valfri lek under de tidsperioder som blir 

emellan de pedagogstyrda aktiviteterna som måltider, utevistelse och samlingar. Tillfällen då 

pedagoger initierat ett samtal eller ett resonemang med matematisk karaktär tillsammans med 

något flerspråkigt barn har också observerats. Under fältstudien har flerspråkiga barn flera 

gånger tagit egna initiativ till matematiska frågor och aktiviteter med pedagogerna. De 

tillfällena har jag valt att inte observera, utan endast de tillfällen när pedagogerna tagit 

initiativ till någon matematisk aktivitet eller resonemang tillsammans med flerspråkiga barn. 

 

En annan avgränsning jag gjort är att jag utgått från Kullbergs (2004) erfarenhet av att inte  ha 

möjlighet att observera allt som händer under längre stunder. Där av har jag valt att begränsa 

mina observationer till ett par minuters pass och återkommit till dem med jämna mellanrum. 

Observationerna har inneburit väntan och avvaktan på det som är av intresse för studiens syfte 

och när tillfälle har givits har jag funnits på plats (Kullberg, 2004).       

 

6.5 Intervjuer och samtal 

Intervjuer med etnografisk karaktär har i min studie varit ett bra val eftersom informella 

samtal med pedagogerna har skett spontant efter en situation eller händelse (Kullberg, 2004). 

Under renskrivning av observationer uppstod nya frågor och funderingar och dessa fick jag 

möjlighet att få svar på vid nästa observationstillfälle. Det var flera tillfällen jag inte ville 

avbryta eller störa en aktivitet med mina frågor därför valde jag att samla ihop ett par frågor 

till en formell intervju som gjordes vid senare tillfälle i slutet av min fältstudie. Samtalen och 

intervjun med pedagogerna innebar att jag fick djupare förståelse för olika situationer och 

händelser. 
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Steinar Kvale och Svend Brinkman (2009) anser att diktafonen är ett gott hjälpmedel i samtal 

och intervjuer. Diktafonen registrerar inte bara ord utan även suckar, pauser och tonfall som 

kan vara svåra att anteckna vid ett samtal. Genom att använda mig av en diktafon blev det 

möjligt att spela in samtalen och intervjuerna jag hade med pedagogerna. Fördelen med 

diktafon var också att jag gång på gång kunde gå tillbaka till materialet för omlyssning.   

 

6.6 Transkribering 

Transkribering innebär att ändra form på något till något annat (Kvale & Brinkman, 2009). 

Att skriva ut muntliga samtal till ordagrann text är tidskrävande och en svår uppgift. Samtal 

och intervjuer sker i socialinteraktion mellan dem som deltar där mimik, gester och 

kroppsspråk är en del av samtalet, som ordagrant inte går att beskriva i ord och text. 

”Utskrifter är kort sagt utarmade, avkontextualiserade återgivningar av levande 

intervjusamtal” (Kvale & Brinkman, 2009, s. 194). Då jag transkriberat informella- och 

formella samtal och deltagande observationer har jag inspirerats av Kultti (2012) 

transkriberingsmodell. Transkriberingen i analysprocessen visar tre kolumner, 

aktören/aktörerna i situationer, verbala handlingar och visuella handlingar. I resultat av 

observationer markeras verbala handlingar i vanlig samtalston med typsnitt Courier New, 

12. Citat av pedagogerna, från samtal och intervjun, markeras med Courier New, 10 i 

löpande text. När samtalen innehållit en starkare ton eller när personen talat högre har orden 

Fetmarkeras. Viskningar och samtal i lägre ton har skriv ut i Courier New, 10 i 

observationerna. Jag har inte haft möjlighet att transkribera verbala samtal barnen haft på sitt 

eget modersmål. Visuella och synliga handlingar beskrivs i vissa tillfällen i ord och vissa i 

fotografi. Se exemplet på nästa sida.    
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Figur 3: Transkriberingsmodell 

AKTÖR VERBAL HANDLING VISUELL HANDLING 

Pedagog 1 -Titta det är nog en tjur. 

Den är stor! 

 

 

 
-Där är en liten mus. 

Ena handen sträcks upp mot taket 

och den andra handen ner mot 

golvet. 

 

 

Tummen och pekfingret hålls ut. 

 

 
 

 

 

6.7 Fotografier 

Under min tid på förskolan fotograferade jag 126 bilder på  föremål och visuella handlingar 

med ett matematiskt inslag. Fotografierna bestod av bilder på klockor, termometrar, scheman, 

siffror på väggar, teckningar, klossar och byggmaterial, pennor, saxar, möblering i rum samt 

visuella handlingar o.s.v. Fotografierna var en hjälp för mig att minnas avdelningsmiljön och 

under analysarbetet blev det en tillgång att kunna återvända till fotografierna. 

 

För att beskrivningarna av en situation ska få större innebörd och bli tydligare har jag valt att 

använda mig av fotografier i resultatet. Jag valde att fotografera föremål av olika slag och 

pedagogers händer, då de representerar något antal, en siffra eller en form, exempelvis tre 

fingrar hålls upp för att visa talet 3. Barn har förekommit på fotografierna, men inga 

fotografier på barnens eller pedagogernas ansikten finns med av etiska skäl. Barnen på 

Nyckelpigan ville gärna låta sig bli fotograferade under fältstudien. De ville att jag skulle 

fotografera dem och sedan ville de se sig själva på displayen. För att skapa ett gott förtroende 

och en relation till barnen fotograferade jag deras kläder som de sedan fick se på displayen 

vilket uppskattades av barnen.      
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6.8 Analysprocessen 

Andreas Fejes och Robert Thornberg (2012) menar att analys av kvalitativa studier handlar 

om att hitta mönster, teman och kategorier av sitt datamaterial för att slutligen komma fram 

till ett resultat. Det ligger en utmaning i att tillämpa rätt metod för sin studie: ”Eftersom varje 

kvalitativ studie är unik så kommer även det analytiska arbetet att vara unikt” (s. 32).  

 

Analysförfarandet har skett i flera steg. Väl hemma efter observationer och samtal med 

pedagoger har allt material skrivits rent. Renskrivning och analys av observationer har gett 

uppslag till nya frågor och funderingar inför nästa observationstillfälle. Transkription av 

renskrivna observationer består av 35 sidor och två sidor med intervjutranskription. Nästa steg 

har varit att analysera materialet utifrån Alan Bishops teori om sex matematiska aktiveter 

(Solem & Reikerås, 2014; Emanuelsson, 2006). En mer detaljerad redogörelse för de 

matematiska aktiviteterna kommer i inledningen av resultatdelen. Genom att använda mig av 

sex olika färger på överstrykningspennor fick varje matematisk aktivitet en egen färg. På så 

vis kategoriserades materialet och intervjun matematiskt. Färgkodningen gjorde att jag lättare 

kunde urskilja vilken matematisk aktivitet pedagogerna erbjöd de flerspråkiga barnen. En 

uppdelning mellan pedagogstyrda aktiviteter (måltider, på- och avklädning, 

matematiksamling) och den fria leken gjordes också under analysfasen. Efter färgkodning av 

teman återgick jag till noggrann genomläsning av materialet ett flertal gånger i syfte till att 

generera underlag till resultatet av studien.  Efter identifiering av de matematiska aktiviteterna 

har det sista steget i analysprocessen varit att göra en tolkning av observationer och samtal 

med hjälp av det etnomatematiska perspektivet. 

 

Analys av observationer visar att pedagoger initierar matematiska handlingar och aktiviteter 

under den fria leken, vissa omedvetna och vissa medvetna. Jag väljer att endast presentera de 

pedagogstyrda aktiviteterna i min resultatdel eftersom jag anser att det är handlingar 

pedagogerna gör medvetet med en planerad tanke bakom. Analys av samtliga observationer 

visar att vissa pedagoger förekommer mer frekvent än andra, det blir synligt i resultatetdelen. 

De observationer jag väljer att lyfta fram i resultatdelen är de observationer som tydligast 

visar en handling och aktivitet med matematisk karaktär tillsammans med ett eller flera 

flerspråkiga barn.  
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Resultatet illustreras med åtta observationer som presenteras i tabell nedan. Vissa flerspråkiga 

barn och pedagoger förkommer oftare än andra. Valet av de presenterade observationerna har 

skett utifrån syftet att lyfta återkommande och/eller avvikande mönster i  matematiska 

aktiviteter som pedagogerna initierar tillsammans med flerspråkiga barn. 

 

Figur 4: Observationsöversikt 

Observation Rubrik Deltagare 

1 Fruktstund på matematiksamlingen Pedagog Lisa, Jameel, Jamil, Fatin 

2 Fruktutdelning under fri lek Pedagog Pia, barngruppen 

3 Tandborstning Pedagog Sara, Sou, Gamil 

4 Nio-tre, nittiotre Pedagog Sara, Gamil, Lupe, Jinan 

5 Det blir för varmt Pedagog Sara, Jinan 

6 Termometern Pedagog Sara, Lupe, Gamil 

7 Matematiksamling - Lägesbegrepp Pedagog Sara, Gamil,Ahill 

8 Matematiksamling - Färger Pedagog Sara, Salmas, Ahill, somalisk 

praktikant 

 

6.9 Validitet och generaliserbarhet  

Begreppet validitet används för att beskriva kvaliteten i en forskning och används till stor del 

inom den kvantitativa forskningstraditionen. Validitetens avsikt är att mäta trovärdigheten och 

tillförlitligheten att det som sägs ska undersökas i en studie undersöks på ett noggrant och 

systematiskt sätt. Den kvalitativa studiens innehåll ska vara väl genomförd och resultat samt 

slutsatser ska vara väl förankrade i studiens empiri (Fejes & Thornberg, 2009; Roos 2014). 

Systematisk analys har gjorts löpande under transkriptionsarbetet av all data från 

fältstudierna.  

 

Då jag varit i verksamheten har jag noggrant dokumenterat observationer genom 

fältanteckningar löpande. Det finns dock alltid en risk att jag missuppfattat eller feltolkat det 

informanterna sagt eller gjort. Jag har under studiens gång försökt hålla en närhet samtidigt 

som jag haft en analytisk distans till studiefältet och empirin.  

 

Generaliserbarhet och extern validitet är begrepp som talar om hur studiens resultat kan 

appliceras på andra personer eller någon annan situation som inte ingått i den aktuella studien 

(Fejes & Thornberg, 2009; Denscombe 2009). Kritik har riktats mot generaliserbarheten i den 

kvalitativa forskningen då den endast haft ett litet antal informanter eller deltagare som grund 

för studiens syfte och resultat. Enligt Fejes & Thornberg (2009) är kritiken inte försvarbar då 
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kvalitativ forskning producerar gestaltningar som tolkningar, begrepp eller beskrivningar av 

processer. ”Generalisering sker således genom igenkännande av resultatets gestaltning i andra 

situationer. Därigenom bidrar forskningen med identifiering av processer eller mönster som 

läsaren annars inte är medveten om” (Fejes & Thornberg, 2009, s. 231). Kvalitativa 

forskningsresultat kan användas för att öka förståelse och bidra med praktisk användbarhet i 

det vardagliga arbetet beroende på hur läsaren tolkar och omvandlar texten till sin egen 

situation och kontext. Jag har haft Fejes & Thornberg resonemang om generaliserbarhet i 

åtanke genom att beskriva förskolan som kontext. Det kan vara möjligt att applicera mitt 

resultat till andra förskolor med flerspråkiga barn och det är upp till den enskilde läsaren att 

avgöra om studiens resultat kan vara relevant för den förskolekontext han eller hon arbetar i 

(Denscombe, 2009; Roos, 2014).    

 

6.10 Forskarrollen och etiska överväganden 

I rollen som deltagande observatör ingår det att vara närvarande och aktivt delta i de 

aktiviteter verksamheten delger. För att kunna reflektera och fundera över det som sker, måste 

observatören även kunna hålla en distans till det/de som observeras (Kullberg, 2004). För att 

störa så lite som möjligt med min närvaro var min placering i rummen något jag tänkte på vid 

varje observationstillfälle. För att inte störa verksamheten och för att skapa distans mellan mig 

och informanterna påbörjade jag aldrig ett samtal eller en aktivitet med något barn. Jag 

samtalade endast med pedagogerna de gånger jag hade en fråga eller fundering om arbetet på 

avdelningen och förskolan. Jag har till största del hållit mig i bakgrund och försökt bli en del i 

verksamheten och de aktiviteter som erbjudits vid tillfället. 

 

Både barn och personal hälsade alltid glatt på mig när jag kom. Jag lät barnen titta på de 

bilder jag fotograferade och som Kultti (2012) också erfor i sin studie tyckte barnen på 

Nyckelpiga också att det var kul att få se bilderna i displayen på ipaden. Vid ett tillfälle kunde 

jag inte genomföra studien som tänkt och planerat. All personal utom en var sjuka och 

avdelningens personal bestod av mestadels vikarier. Den gången fick jag vända hem igen och 

återkomma vid senare tillfälle.  

 

Att ha en person som observerar och studerar en i sin närhet kan upplevas obekvämt för 

pedagogerna (Kultti, 2012). Jag försökte smälta in och bli en naturlig del i verksamheten och 

de aktiviteter som var inplanerade. Uppmärksamheten på diktafonen och ipaden bidrog inte 
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till något hinder som jag upplevde det. Pedagogerna medverkade och lät sig fotograferas och 

spelas in på diktafon. Diktafonen var användbar och till stor hjälp då jag hade informella 

samtal och intervjun. Den innebar att jag inte behövde anteckna det som sades utan kunde 

koncenterara mig på samtalen och intervjun.  

 

När en studie ska ske i en verksamhet med människor och i synnerhet små människor är det 

viktigt att det sker med stor försiktighet och noggrannhet (Löfdahl, 2014). Enligt God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) har jag informerade de deltagande pedagogerna och 

den somaliska praktikanten muntligt och skriftligt om studien och dess syfte. Det 

tydliggjordes att deras medverkan var frivillig och att de när som helst under studiens gång 

hade möjlighet att dra sig ut. Alla personer och förskolan i studien är avidentifierade och har 

fått fiktiva namn så att det inte går att röja deras identitet eller förskolans placering. De 

deltagande pedagogerna fick information om att all data i form av ljudupptag, fotografier och 

anteckningar kommer raderas och förstöras efter redovisning, så att det inte kan användas i 

något annat syfte. Samtyckesblanketter delades ut till alla pedagoger (se bilaga 2) och till 

föräldrarna (se bilaga 1) på avdelningen. Eftersom flerparten av föräldrarna inte talar eller 

läser svenska erbjöd förskolans förskolechef att brevet skulle översättas skriftligt till 

somaliska av en somalisk pedagog som arbetar på en annan avdelning på förskolan. 

Pedagogerna på Nyckelpigan talade om för mig att många av föräldrarna är analfabeter och 

inte kan läsa. Av den anledningen beslutade jag tillsammans pedagogerna att samtyckesbrevet 

muntligt skulle översättas av den somalisktalande pedagogen när föräldrarna lämnade eller 

hämtade sitt barn på förskolan. Ett fotografi på mig och mitt samtyckesbrev sattes även upp 

på avdelningens ytterdörr som en påminnelse för barn och föräldrar om min närvaro på 

avdelningen. Avsikten med min studie var att studera pedagogerna huvudsakligen men 

eftersom en förskoleavdelning mestadels består av barn så innebär det att de också blev en 

naturlig del i min studie. Barnens föräldrar fick höra av sig till mig om de inte ville att jag 

skulle observera situationer som deras barn var inblandande i. Det var ingen förälder som 

hörde av sig och samtliga pedagoger gav sitt medgivande till studien.  

 

6.11 Metoddiskussion 

Det är av stor betydelse för en studie att välja rätt metod (Fejes & Thornberg, 2009). Mitt val 

att göra en mikro-etnografisk studie har visat sig vara ett bra val när jag undersökt hur 

förskolan främjar det matematiska lärandet för flerspråkiga barn. Den mikro-etnografiska 
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ansatsen har gjort det möjligt att närma mig och ta del av det som händer i verksamheten på 

förskolan på ett fördjupat sätt då jag själv varit på plats och gjort deltagande observationer. 

Metodredskap som fältstudier, deltagande observationer, fotografering, informella- och 

formella samtal och intervjuer har gett ett variationsrikt underlag för att besvara mitt 

huvudsyfte och frågeställningar. Fotografierna har varit ett stöd att minnas situationer och 

miljön på förskolan när jag skrivit rent observationer och samtal. Jag anser även att fotografier 

i resultatet hjälper läsaren förstå en aktivitet eller handling tydligare än endast skriven text. 

Jag kan se att det hade varit en god metod att använda mig av videofilmning som redskap i 

studien. Det hade då varit lättare att återgå till observationerna från fältstudien. Videofilmning 

hade kunnat fånga in mer av förskolans kontext än vad jag hade möjlighet att samla in med 

hjälp av fältanteckningar, fotografier och ljudupptag. Längre observationspass hade också 

kunnat göras med hjälp av videofilmning.     

 

Fejes & Thornberg (2009) framhåller att som forskare ställs man alltid inför dilemmat att 

försöka vara så objektiv som möjligt inför det man ser och sedan tolka och försöka återge 

verkligheten som den är. Eftersom forskaren i kvalitativa studier använder sig själv som 

redskap i skapandet av data uppstår en relation mellan de beforskade och forskaren. Forskaren 

tolkar och beskriver det han/hon ser och en viktig roll i tolkningsprocessen blir forskarens 

egen bakgrund och kunskap om det som studeras. Då jag har min yrkesbakgrund som 

förskollärare har jag under studiens gång försökt hålla en närhet och samtidigt haft en 

analytisk distans till studiefältet och empirin. Det har hjälpt mig hålla fokus på studiens 

frågeställningar och syfte.  

 

Pedagogerna på Nyckelpigan uttryckte under intervjun att jag haft ett ”proffsigt” 

tillvägagångssätt som inte stört dem i sitt dagliga arbete. De sa under intervjun att de tänkte på 

min närvaro under den första dagen, men inte sedan eftersom jag varken hördes eller störde 

dem i verksamheten. Min närvaro hade kunnat upplevas som störande och obekväm om jag 

avbrutit och stört verksamheten med frågor till pedagogerna.  

 

Det som är utmärkande för fallstudier är att fokus endast är inriktad på en 

undersökningsenhet. Forskaren får då möjlighet att gå på djupet och studera saker, fenomen 

och processer i detalj (Denscombe, 2009). Det är rimligt att tänka att resultatet skulle 

påverkas om jag valt en annan deltagande förskola eftersom förskolan utgörs av den kontext 

som finns i den. Låt säga att jag gjort min studie på en förskola där pedagogerna haft kunskap 
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om etnomatematik och arbetet utifrån ett etnomatematiskt perspektiv. Då skulle troligtvis 

resultatet blivit något helt annat. Eventuellt skulle jag få ett annat resultat om jag gjort min 

studie på flera olika undersökningsenheter och inte endast på en enhet, som i mitt fall. Jag 

valde att göra en fallstudie och har fått möjlighet att undersöka studiens syfte under fältstudie. 

Urvalet av förskola gjordes inte utifrån hur förskolan arbetar med matematik och flerspråkiga 

barn, utan det slumpade sig så att Nyckelpigans avdelning hade många flerspråkiga barn och 

att de arbetade medvetet med matematik.   
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7 Resultat 

I kommande kapitel redovisar jag resultatet av min analys av observationerna och intervjun 

med pedagogerna som gjorts under min fältstudie. Syftet med examensarbetet är att undersöka 

hur verksamheten kan organiseras för att främja det matematiska lärandet för flerspråkiga 

barn i förskolan. Huvudfokus är pedagogernas verbala och visuella matematiska handlingar 

och aktiviteter som förekommer i interaktion till flerspråkiga barn på förskolan. Resultat av 

verbala handlingar som samtal och intervjuer markeras med typsnittet Courier New. 

Visuella handlingar beskrivs ibland i ord och ibland av fotografier. Analysförfarandet har 

skett i flera steg. Först har jag kategoriserat de matematiska aktiviteter som jag funnit i 

observationerna med stöd av Alan Bishops indelning av sex fundamentala matematiska 

aktiviteter. Nästa steg har varit att göra tolkning av observationerna med hjälp av det 

etnomatematiska perspektivet.  För att få svar på studiens första forskningsfråga illustrerar 

observationerna återkommande och/eller avvikande mönster i matematiska aktiviteter som 

pedagogerna initierar tillsammans med flerspråkiga barn. Studiens andra forskningsfråga 

besvaras med hjälp av det etnomatematiska perspektivet och illustreras längst ner i varje 

observation.  

 

Analys av observationer som gjorts under fältstudien visar att pedagoger initierar matematiska 

aktiviteter i förskolans verksamhet genom pedagogstyrda aktiviteter. De övervägande och 

flest återkommande aktiviteterna som analysen påvisar är omsorgsrelaterade rutiner som 

måltider och på- och avklädning. En annan pedagogstyrd aktivitet som återkommer i 

förskolans verksamhet är en mer skolinriktad aktivitet som pedagogerna kallar 

matematiksamling. Resultat och analys presenteras utifrån dessa tre aktiviteter. 

 

7.1 Matematik under måltider 

I detta avsnitt analyserar jag intervjuer med pedagogerna och observationer av de 

pedagogstyrda aktiviteterna måltider; frukost, fruktstund, lunch och mellanmål. Under 

fältstudien deltog jag i 14 olika måltids tillfällen, fyra frukostar, sex fruktstunder och fyra 

luncher.  

Frukost serveras inte på Nyckelpigans avdelning utan på en annan avdelning där barn och 

pedagoger som börjar tidigt träffas för gemensam frukost som serveras kl.7.00 - 7.30. Efter 

frukost har fler pedagoger börjat arbeta och då går barn och pedagoger till sin respektive 

avdelning. Någon gång under förmiddagen erbjuds barnen dagligen en frukt. Frukten delas ut 
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av någon av pedagogerna under den fria leken. Lunch serveras på Nyckelpigans avdelning 

kl.11.30. Barnen och pedagogerna har fasta platser vid lunchen och är uppdelade i olika rum 

på avdelningen.   

 

Under intervjun med pedagogerna frågar jag om hur de arbetar med matematik på 

avdelningen. Pedagogerna Sara och Lisa framhåller att matematik finns i vardagen på 

förskolan och att matematik förkommer i det dagliga arbetet på förskolan.  

-”Matematik finns i vardagen hela tiden. Det tycker jag är det den 

viktigaste matematiken. Att ta tillvara på tillfällena att se matematik, 

det är min tanke”. Pedagog Sara 

 

-”Ja, hela tiden. När vi delar frukten. När vi borstar barnens tänder 

använder jag mig av matematik. Vi räknar hur många vi är och hur många 

tandkrämskluttar vi ska ha. Hur länge vi ska borsta tänderna ”. Pedagog 

Lisa 

 

Nedan följer tre måltidsobservationer, en fruktstundsaktivitet som sker under en 

matematiksamling (Observation 1) och en fruktutdelning som sker under den fria leken 

(Observation 2). Sist är en lunchobservation (Observation 3).  

 

Observation 1, Fruktstund på matematiksamlingen 

Det är torsdag förmiddag och barngruppen har delats i två grupper, äldre (5-6 åringar) och 

yngre (3-5 åringar). De äldsta barnen har gått ut och kvar inne är den yngre barngruppen. Idag 

ska de för första gången ha en matematiksamling. Dagens barngrupp består av sju flerspråkiga 

barn samt pedagogerna Lisa och Pia. Barn och vuxna samlas kring ett av borden i stora 

rummet. Mitt på bordet står en skål med frukt och så ligger det en plastficka med geometriska 

figurer i. Barnen pratar ivrigt med varandra och petar på både frukten och plastfickan med 

figurerna som ligger på bordet. Lisa och Pia försöker lugna och tysta barnen, de talar om att 

de får vänta lite tills alla barn är på plats.    

 

 

AKTÖR VERBAL HANDLING VISUELL HANDLING 

Lisa -Nu ska vi ha 

matematik. Vad är 

matematik?  

Om jag säger nu ska 

vi ha matematik, 

Tittar på barnen runt bordet. 
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vad tror ni då vi 

ska göra? 

 

Barnen  Säger inget. Tittar på Lisa 

Jameel  -Vi ska sätta upp 

dom där på tavlan. 
Pekar på de geometriska figurerna i 

plastfickan som ligger på bordet. 

 

Lisa  -Ja, idag ska vi 

prata om former. 

 

Jameel -Det är olika 

former och olika 

färger. 

Tittar på de geometriska figurerna. 

Lisa -Ja, det är olika 

former och färger. 

 

Jameel Och den där! Pekar på ett monster som ligger i plastfickan. 

Lisa -Ja, det är 

formmonstret som 

hör ihop med sagan 

om formerna. 

 

Jameel -Den är vit!  

Lisa -Ja, den är vit.  

Jameel -Det är som Sous 

tröja. 

Pekar på Sou som har en vit tröja idag. 

Lisa -Ja, Sou har vit på 

sin tröja. 

Tittar på Sou. 

Lisa  -Vi ska prata mer 

om det snart på 

matematiken. 

-Vi börjar med att 

titta på lite 

frukten. 

 

Tar fram frukten och lägger fram en banan, ett 

äpple, en apelsin och ett päron på en bit 

hushållspapper. 

 

 
 

Lisa  -Vad är detta för 

en frukt? 

Håller upp en banan. 

Barnen -Banan! Barnen svarar i en kör 

Lisa -Vilken färg har 

den? 

 

Barnen -Gul! Barnen svarar i en kör 

Jameel -Och svart!  

Lisa -Ja, denna banan är Tittar på bananen. Lisa presenterar varje frukt 
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både gul och brun. för sig och frågar barnen om fruktens namn, 

vilken färg den har. 

Lisa  -Vad är det för 

form på apelsinen? 

Håller upp en apelsin. 

Barnen -Rund! Säger i kör 

Jameel -Tjock och rund.  

Lisa  -Tjock och rund.  

Jameel -Så här, tjock och 

rund. 

Formar med händerna en rund rörelse.  

Lisa  -Vad är det för 

form på den här? 

Håller upp ett päron. 

Barnen  -Tjock och rund. Barnen svarar i en kör 

Lisa -Vad är det för 

något? 

 

Barnen -Päron Barnen svarar i en kör 

Lisa  -Om jag gör så här, 

är det ett 

fjärdedels äpple 

eller ett halvt 

äpple eller ett 

helt äpple? 

Delar ett äpple i två delar. 

Barnen -Helt! Barnen svarar i en kör 

Jameel -Halvt!  

Lisa -Om jag gör så här 

med kniven vad 

händer då, är det 

ett helt eller ett 

halvt äpple? 

Håller upp de två äppeldelarna. 

Fatin -Den är sönder.  

Lisa Ja, äpplet gick 

sönder. Men är det 

ett helt eller ett 

halvt äpple? 

 

Jameel Halvt!  

Barnen Helt! Barnen svarar i en kör 

Lisa Hur många delar har 

jag? Är det ett 

helt eller halvt 

äpple? 

Håller upp den ena biten av de två 

äppeldelarna. 

 

 
 

Barnen -Två!  
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Jameel -Halvt!  

Lisa -Ja, ett halvt 

äpple är det. När 

det sitter ihop är 

det ett helt äpple. 

För ihop äppeldelarna. 

 

 
 

Lisa -Vad händer om jag 

delar äpplet så 

här. Jag har redan 

delat det en gång. 

Nu delar jag det en 

gång till. 

Vad hände nu? 

Delar de två äppelbitarna en gång till, så att 

det blir fyra bitar av äpplet, fjärdedelar. 

Jameel -Fjärdedel!  

Barnen -Fjärdedel Barnen svarar i en kör 

Lisa -Hur kan ni veta 

att det är 

fjärdedelar? 

 

Jameel -En, två, tre, 

fyra, fem… 

Pekar och räknar på äppelbitarna. 

Lisa -Vänta lite, Jamil 

kan räkna. 

Ger ordet till Jamil 

Jamil -En, två, tre, 

fyra. 

Pekar och räknar äppelbitarna. 

 

 
 

Lisa -Ja, fyra delar. Tittar på Jamil och nickar. 

Fatin -När kan vi äta 

frukt? 

 

Barnen väntar på sin frukt. De blir erbjudna att välja vilken frukt de vill ha. Lisa uttalar antal 

delar på frukten då hon delar ut den till respektive barn 

”-En halv bit banan, en fjärdedels äpple” Pedagog Lisa  

Efter barnen fått sin frukt och ätit upp den tar Pia fram formsagan. Jag uppfattar inte att 

barnen lyssnar på sagan, de talar i munnen på varandra, tittar åt andra håll och jag upplever 
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dem som okoncentrerade. Flera barn uttrycker att de vill gå och leka. Pia avbryter sagan och 

säger åt barnen att de får gå och leka. Barnen går iväg och leker. 

 

Matematiska aktiviteter i form av förklaring förekommer i den organiserad måltidssituation, 

som fruktstunden som sker under en matematiksamling. Lisa förklarar och resonerar med 

barnen runt bordet. Hon sätter ord på handlingar och förtydligar sin verbala handling genom 

att visa frukterna visuellt med händerna och visar när hon delar frukten med kniven. Det ges 

lite utrymme åt barnens egna tankar och resonemang (förklaring) under fruktstunden då Lisa 

ställer ledande frågar. Lisa vill veta om barnen kan namnen på frukterna, färger och former. 

Barnen får inte tillfälle att resonera och fundera själva utifrån egna tankar och funderingar de 

kan ha om frukterna. Det kan förstås genom att Lisa eventuellt vill lära ut de svenska 

begreppen på frukter, färger och former utifrån Robyn Fox (1997) resonemang om traditionell 

matematikundervisning.  Jameel är verbalt aktiv och den övriga barngruppen upprepar och 

härmar det Lisa och Jameel säger. Skaremyrs (2014) framhåller att barn lär genom att härma, 

upprepa och imitera varandra i samspel. Aktiviteten är en pedagogstyrd aktivitet med tydlig 

ram om innehållet. Lisa tydliggör för barnen vad dagens matematiksamling ska innehålla; 

–”Vi ska prata mer om det(formerna)snart på matematiken. Vi börjar med att 

titta lite på frukten”.  

 

Lisa använder ord på former och färger, som kategoriseras under den matematiska aktiviteten 

formgivning genom att fråga barnen om fruktens färg och form. Räkning som matematisk 

aktivitet förekommer under fruktstunden när Lisa undrar hur många delar äpplet blir när hon 

delat det. Lisa ber även Jamil att räkna äppelbitarna. Mätning som matematisk aktivitet 

förkommer när Lisa talar om tidsangivelser (mätning) då hon talar för barnen när under dagen 

de ska ha matematik, -”Nu ska vi ha matematik” och att det ska ske idag, -”Ja, idag 

ska vi prata om former”.     

 

Detta är det första tillfället den yngre barngruppen har matematiksamling. Jag frågar Lisa i ett 

informellt samtal efter matematiksamlingen om hon kan de somaliska orden för färgerna? 

-”Nej, jag kan dem inte. Vi frågar barnen om hjälp, sedan är det bra att vi 

vissa tillfällen har vår somaliska kvinnliga praktikant här som hjälp. 

Henne kan vi involvera mer. Det är svårt när det gäller de flerspråkiga 

barnen. De saknar så många ord och de är så ojämna, en del förstår mycket 

och andra inget alls. Svårt att veta vad de förstår. De hör inte begreppen 
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som cirkel, färgerna, triangel någon annanstans utom när det är här”. 

Pedagog Lisa  

 

Studier (Kultti, 2012; Skaremyr, 2014) visar att svenskan är det dominerande 

kommunikationsspråket i förskolans verksamhet, så även på Nyckelpigans avdelning. Lisa 

använder endast svenska begrepp och ord under fruktstunden. Lisa säger att barnen inte hör 

begrepp som färger, geometriska former någon annanstans utom när det är på förskolan. Jag 

tolkar det som att Lisa menar de svenska begreppen. Begreppen kanske barnen hör i sin 

hemmiljö, men eventuellt inte på svenska. Lisa frågar inte barnen om de kan orden på 

frukterna, formerna och färgerna på somaliska under fruktstunden.  

 

Analys av observation utifrån ett etnomatematiskt perspektiv visar att barns erfarenheter från 

sitt eget modersmål och hemmiljö har stor betydelse för hur och vad de uppfattar i mötet med 

ett nytt matematiskt språk (Rönnberg & Rönnberg, 2006). Under observationen är det Jameel 

som är mest verbalt aktiv. Jameel har erfarenhet och visar att hon behärskar de svenska 

matematiska begreppen under flera tillfällen i observationen. Den övriga barngruppen sitter 

många gånger tysta och säger inget utan härmar och upprepar det Jameel och Lisa sagt. 

Utrymme för de övriga sex barns tankar och funderingar ges inte i någon stor utsträckning. 

Det kan vara svårt för barnen att svara på Lisas frågor om frukternas namn, färg och form om 

de inte kan orden på svenska. Jameel och den övriga barngruppen har tillsammans med Lisa, 

genom hela observationen ett verbalt samspel på svenska. De upprepar och härmar varandra 

upprepade gånger. Barnen får erfara det svenska matematiska orden och begreppen genom att 

höra dem upprepade gånger och visuellt få se handlingar, som ex. olika frukter, färger, frukten 

delas etc. Situationer och processer för lärande skapas genom att de flerspråkiga barnen får 

iaktta, härma, upprepa och samspela med andra barn och vuxna (Skaremyr, 2014; Benn, 2003; 

Olsson M, 2010; Lpfö 98/10). Ur ett etnomatematiskt perspektiv vore det gynnsamt för de 

flerspråkiga barnens lärande att få höra begreppen på sitt eget hemspråk och tid att få 

reflektera och resonera för att koppla ihop de olika språken. 

 

Observation 2, Fruktutdelning under fri lek 

Avvikande från mönstret, av återkommande matematiska aktiviteter, är denna observation. 

Klockan är 9.30 och pedagog Pia går runt på Nyckelpigan och erbjuder barnen frukt. Idag får 

barnen välja mellan äpple, clementin och päron. Pia kommer in i det stora rummet och frågar 

de barn som finns där, 
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-Vilken frukt vill ni ha? 

Barnen svarar vilken frukt de vill ha. Ett par av de flerspråkiga barnen säger inget verbalt utan 

pekar på den frukt de vill ha.  

Pia delar äpplena i två halvor, clementinen delas först i halvor sedan delas varje halva i 

fjärdedelar. Alltså blir clementinen delad i åtta delar. Pia säger inget om sin handling och 

inget om antal bitar som blir när hon delar frukten. Hon nämner inget om hur många barn det 

är som ska äta frukt idag. 

 

Analys av observation 2 visar inte mycket initiativ till Bishops matematiska aktiviteter och det 

kan diskuteras om observationen är en matematisk aktivitet tillsammans med flerspråkiga 

barn. Pedagogen delar frukten och det blir en visuell matematisk handling utan samtal och 

resonemang (förklaring) om aktiviteten.  

 

Pedagogerna uttryckte under intervjun att matematik är något som finns i vardagen på 

förskolan och att det gäller att ta tillvara på tillfällen att se matematik. Barnen får frågan om 

vilken frukt de vill ha, men i observationen efterfrågas inte deras kunskap om antal bitar den 

delade frukten har. Här vore det ett naturligt tillfälle för samtal och resonemang (förklaring) 

om antal (räkning), färg och form (formgivning). Ett par av de flerspråkiga barnen svarar inte 

på frågan om vilken frukt de vill ha med verbala ord, de visar med visuella handlingar (pekar) 

vilken frukt de vill ha. Skans (2011) framhåller att det kan ta flera år att lära sig ett nytt 

kommunikationsspråk. Flerspråkiga barn kommunicerar genom att använda sig av kroppsliga 

(pekar) och verbala handlingar. De flerspråkiga barnen kanske inte kan de svenska namnen på 

frukterna, de pekar istället på den frukt de vill ha. För att kunna lära sig ett nytt språk är 

barnets eget modersmål viktigt (Skans, 2011). Utifrån ett etnomatematiskt perspektiv är det 

gynnsamt för flerspråkiga barn att få möjlighet att koppla ihop ord och begrepp från sitt eget 

modersmål till det nya språket (svenska).  

 

Lärandet runt en måltidssituation erbjuder begreppsförståelse och språkträning som naturliga 

inslag. Det praktiska arbetet med en måltid gör att pedagoger inte tar tillvara på det lärande 

som en måltidssituation kan erbjuda (Skans, 2011). Det kan vara så att det praktiska arbetet 

med att servera frukt till alla barn på avdelningen tar överhand så att det matematiska lärandet 

glöms bort i aktiviteten. 
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Observation 3, Tandborstning 

Tandhälsovården har initierat att alla barn på Nyckelpigan ska borsta tänderna efter lunchen. 

Barnen ska få erfarenhet av att dagligen borsta sina tänder i syfte att främja tandhälsan i 

området. Runt lunchbordet sitter Sara och två flerspråkiga barn (Sou och Gamil) och ett 

svensktalande barn. Alla är klara med maten och Sou snurrar runt på sin stol. 

 

AKTÖR VERBAL HANDLING VISUELL HANDLING 

Sara  -Vi sitter kvar på 

stolen. 

Tittar på Sou. Lägger armen om 

henne och vrider henne framåt så 

hon sitter med ansiktet in mot 

bordet. 

Sara -Kan du räkna hur många 

barn som ska borsta 

tänderna idag? 

Riktar frågan till Sou. 

Sou  Säger inget, tittar på Sara. 

Sara -Vi räknar. Ett, två, 

tre. Tre! 

-Vilken färg har Sou på 

sin tandbordste? 

Pekar på barnen runt bordet. Tittar 

sedan på tandborstarna. 

 

 
 

Sou  Säger inget 

Gamil -Svart, svart!  

Sara -Gamil, du då. Vilken 

färg har du? 

Tittar på Gamil 

Gamil -Lila!  

Barnen får sina tandborstar och borstar sina tänder. 

 

Räkning som matematisk aktivitet blir synlig när Sara utmanar Sou att räkna barnen som ska 

borsta tänder. När Sou inte säger något räknar Sara räknar själv till tre. Sara frågar om färgen 

på tandborstarna, formgivning som matematisk aktivitet förkommer då. Sou svarar inte på 
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frågan om färgen på hennes tandborste, men det gör Gamil. Sara avbryter Sou när hon snurrar 

runt på stolen. Sara vill att hon ska sitta kvar och visar visuellt med händerna att hon vill att 

Sou sitter framåt. I den matematiska aktiviteten förklaring, ingår det resonemang och försöka 

förstå vad barnet vill. Det erbjuds inte något tillfälle för Sou att förklara eller säga något om 

hennes handling i observation 3. 

 

Sou har inte varit i Sverige lika länge som Gamil, som svarar åt henne. Han har erfarenhet av 

svenska ord och begrepp. Sou förstår eventuellt inte det Sara säger och frågar. Sannolikt vet 

inte Sou hur man räknar eller vad färgerna heter på svenska. Sou erbjuds inte frågorna på 

somaliska då skulle hon kanske kunnat svar. Vi vet inte om tandborstning som aktivitet 

förekommer hemma hos Sou. Det kan hända att det är en främmande företeelse hon möter på 

förskolan.  

 

Observation 4, Nio-tre, nittiotre 

Det är lunch. Runt pedagog Saras bord sitter det fyra barn, varav tre är flerspråkiga (Lupe, 

Gamil och Jinan). 

 

AKTÖR VERBAL HANDLING VISUELL HANDLING 

Sara -Lupe, vilket nummer är 

det på ditt hus? Vet du 

det? 

Tittar på Lupe 

Gamil Säger något på somaliska 

till Lupe 

Tittar på Lupe 

Sara -Nu förstådd jag inte. 

Sa du på somaliska 

vilket nummer?  

Vänder sig mot både Lupe och 

Gamil. 

Gamil  Nickar 

Jinan -Nio…öhh…tre…nittiotre! Tittar på Sara 

Sara -93? Är det de på ditt 

hus?  

Vänder sig mot Lupe och frågar. 

Lupe -..93? Svarar med osäkert röst och tittar på 

Sara. 

Sara -Vi kanske kan gå och 

titta på vilket nummer 

det är på ditt hus? 

Tittar på Lupe 

Jinan -93! Tittar på Sara 

Sara -Bor du också på 93? Bor 

du och Lupe på samma? 

Tittar på Jinan 

Jinan -Nej! Skakar på huvudet 

Lupe -Nej. Skakar på huvudet 

Gamil -Lupe bor nära det gula.  

Sara -Ok, du bor på det gula  
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området? 

Lupe -Ja!  

 

Matematisk aktivitet i form av förklaring använder Sara när hon försöker förstå var barnen 

bor. Hon erbjuder även att de fysiskt kan gå (lokalisering) och titta på siffran på Lupes hus. 

Sara förstår att Lupe bor i det gula området och Lupe bekräftar det, erbjuder lokalisering som 

aktivitet. Sara inbjuder barnen till resonemang (förklaring) och tid för barnen att fundera och 

hjälpas åt att tala om var de bor. Sara och Lupe upprepar (förklaring) ordet nittiotre (räkning) 

efter Jinan. Räkning som matematisk aktivitet förekommer flera gånger under samtalet. 

Formgivning förekommer då färgen gul uttalas. –”Ok, du bor på det gula området”? 

Pedagog Sara 

 

Lupe, Gamil och Jinan förstår och talar somaliska. Gamil översätter frågan åt Lupe. Det 

upplevs som om Lupe inte vet vilket nummer det är på sitt hus, eventuellt har det aldrig 

uttalats för honom. Pedagogerna talade om för mig att flera av föräldrarna till de flerspråkiga 

barnen är analfabeter och aldrig själva gått i skola. Det kan hända att de aldrig har lärt sig 

namnen på siffrorna på sitt modersmål eller kanske inte använder namn på siffror hemma. 

Sara visar ett intresse och erbjuder att de kan gå och titta på Lupes hus. Gamil vet dock att han 

bor på det gula området. Färgen på området kanske är det sätt Gamils familj använder när de 

orienterar sig för att hitta i området. Vilken siffra det är på huset kanske är mindre intressant i 

den kultur Gamil och Lupe kommer från. Jinan förstår Saras fråga (även om den var riktad till 

Lupe) och svara rakt ut var hon bor. Jinan tvekade lite först hur man uttalade 93 på svenska, 

men kommer på att hon kan sätta ihop siffrorna 9 och 3:  -”Nio…öhh…tre…nittiotre”! 

Jinan.  

 

Sammanfattningsvis förkommer det matematiska aktiviteter i pedagogstyrda aktiviteter som 

måltider. Den mest framträdande matematiska aktiviteter i måltider blir förklaring och 

därefter räkning.  Genomgående analys av måltidsaktiviteten fruktutdelning visar att det inte 

förekommer något större initiativ från pedagoger till matematiska samtal eller resonemang 

med flerspråkiga barn. Det förkommer endast när fruktstunden hålls i den pedagogstyrda 

aktiviteten matematiksamling. Tillfälle för flerspråkiga barnens egna tankar och resonemang 

förekommer i liten utsträckning under fruktutdelning på förskolan. De barn som inte kan 

förmedla eller inte vill förmedla sig verbalt använder sitt kroppsspråk för att kommunicera, de 

pekar på vilken frukt de vill ha. Fruktstund i matematiksamling ger tillfälle för flerspråkiga 
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barn att härmar, upprepar och imiterar varandra och pedagogen på svensk. Under 

pedagogstyrda aktiviter som lunch och tandborstning förkommer utrymme och tid för samtal 

och resonemang med matematiskt innehåll mellan pedagoger och flerspråkiga barn. Analys av 

samtliga måltidsobservationer visar dock att det praktiska arbetet med utfodring av frukt och 

lunch tycks ta överhand från flera naturliga tillfällen för matematiska resonemang.     

 

7.2 Matematik under på- och avklädning 

I förskolan vistas barnen ute en stund varje dag, oavsett väder. Under mina fältstudier deltog 

jag i fem på- och avklädningstillfällen. Pedagogerna delade barngruppen vid flera tillfällen 

vilket gjorde att några barn och pedagogerna var kvar inne på Nyckelpigan och några gick ut. 

Det var under dessa tillfällen observationerna gjordes. Nedan följer två observationer som 

utspelar sig i hallen på Nyckelpigan vid påklädning.  

 

Observation 5, Det blir för varmt 

Klockan är 9.30 och det är påklädning i hallen. Barnen klär sig själva med lite hjälp av 

pedagogerna som finns till hands i hallen. Jinan har dragit sin tröjluva ovanpå sin mössa. 

Pedagog Sara går fram till Jinan. 

 

AKTÖR VERBAL HANDLING VISUELL HANDLING 

Sara -Det där blir för varmt. 

Vi tittar på 

termometern. 

Drar försiktigt av luvan från 

mössan. Tar Jinan i handen och de 

går bort mot fönstret där 

termometern sitter. Sara pekar på 

termometern och siffran som står i 

den. 

Sara -Det är fyra grader 

varmt ute idag. 

Håller upp fyra fingrar. Tittar på 

Jinan och går sedan till ett annat 

barn som behöver hjälp. 

Jinan  Säger inget, tittar på Sara och sedan 

på termometern igen. 

Jinan går tillbaka till sin klädhylla, hon klär på sig och väntar på att få gå ut. Endast mössan är 

på huvudet. Det sägs inget mer om luvan eller temperaturen. 

 

Mätning som matematisk aktivitet förkommer vid påklädning i observation 4. Min tolkning av 

observationen är att Sara anser att termometern får avgöra om Jinan ska ha luvan ovanpå 

mössan eller inte. Termometern visar att det är fyra grader ute.  –”Det är fyra grader 

varmt ute idag”. Pedagog Sara. Sara anger tidpunkten (mätning) då hon talar om att det 
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är fyra grader idag. Förklaring som aktivitet förkommer på svenska när Sara anser att fyra 

grader är varmt och då behövs inte en luva ovanpå en mössa. Räkning i form av siffran fyra 

förekommer både som verbal handling och visuell handling. Siffran fyra visualiseras när Sara 

pekar på siffran fyra på termometern och håller upp fyra fingrar i luften, det förtydligar den 

verbala handlingen. 

 

Observation 5 ger inget utrymme för Jinans tankar eller resonemang. Inom den matematiska 

aktiviteten förklaring, ingår det att försöka förstå tankar och sätta ord på saker och oklarheter. 

Det kan ifrågasättas om observation 5 kan ses som en matematisk aktivitet tillsammans med 

ett flerspråkigt barn, eftersom vi endast har sett den vuxnes matematiska handling. Sara tar 

över situationen verbalt och i visuell handling (drar av luvan, visar termometern, håller upp 

fyra fingrar) och förklarar att det är för varmt med mössa och luva idag. Vi vet inte om 

föräldrarna kommit överens med Jinan på morgonen om vad hon ska ha på sig.  Jinan kanske 

vill ha luvan på mössan. Eventuellt går Jinans familj ut och känner av temperaturen fysiskt 

istället för att använda sig av en termometer hemma. Det är inte självklart att Jinan kan koppla 

ihop nya ord och handlingar med någon tidigare erfarenhet hemifrån eller från modersmålet.  

Hon säger inget under observationen och handlar inte som om hon förstår företeelsen med att 

titta på termometern. Eventuellt kan observation 5 förstås genom betydelsen av exaktheten för 

siffrans värde (Rönnberg & Sjögren, 2000) på termometern, som avgör pedagogens handling. 

Hela observationen är på svenska och förtydligas genom att Sara använder verbala och 

visuella handlingar.  

 

Observation 6, Termometern 

Lupe och Gamil är i hallen för att klä på sig och gå ut. De frågar Sara vad de ska ha på sig. 

Sara svarar; 

-”Det är sol idag, men inte jättevarmt. Kom, vi tittar på termometern”. 

Lupe, Gamil och Sara går till termometern som sitter vid fönstret i hallen. Sara pekar på 

siffran och säger. 

-”Det är sex grader ute. Men det är i skuggan. Tror ni det är varmare eller 

kallare i solen”? 

-”Varmare”, svarar Gamil. 
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Lupe och Gamil diskuterar på somaliska, jag vet inte om det handlar om val av klädsel eller 

om det är om termometern. De klär på sig och går ut. 

 

Under observation 6 förkommer den matematiska aktiviteten mätning, då termometerns 

siffror får avgöra val av kläder. Sara anger även tidpunkten (mätning) då hon talar om att det 

är idag det är sol. –”Det är sol idag”. Räkning förkommer då Sara talar om att det är sex 

grader ute. Förklaring som matematisk aktivitet används när Sara förklarar att det är sex 

grader i skuggan. Sara är intresserad av Lupe och Gamils tankar om de anser att det är 

varmare eller kallare i solen. Gamil har erfarenhet av att det är varmare i solen och han kan 

uttrycka det på svenska. 

 

Sammanfattningsvis tyder resultatet av den pedagogstyrda aktiviteten på- och avklädning att 

den matematiska aktiviteten mätning får betydelse för klädval vid påklädnings situationer på 

förskolan. Rönnberg och Sjögrens (2000) framhåller att exaktheten för siffror och mått får 

stor plats i den svenska matematikundervisningen. Resultatet visar att siffrans värde på 

termometern får betydelse påklädningssituationer på förskolan. På- och avklädnings 

situationer på förskolan är en tydlig pedagogstyrd aktivitet som inte ger tillfälle för 
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flerspråkiga barnens egna tankar om vad som är lämpligt att ha på sig vid olika 

utomhustemperaturer och väder. Detta kan förstås genom Skans (2011) och Olssons (2010) 

resonemang om det praktiska arbetet som tar överhand från lärande i omsorgssituationer. 

Många barn ska kläs på samtidigt och ska gå ut. Den begränsade tiden avgör och styr hur 

pedagogerna agerar, utformar och planerar verksamheten och aktiviteterna i förskolan.  

 

7.3 Matematik i samlingar 

På Nyckelpigans avdelning delas barnen in i en yngre och en äldre barngrupp utifrån barnens 

åldrar. Varje barngrupp har en matematiksamling i veckan. Under intervjun frågar jag om det 

är något speciellt inom matematikens område de fokuserat lite extra på. Pedagog Lisa svarar 

-”Färg och form, det har vi jobbat lite extra med i yngre gruppen. Men vi 

har ju precis börjat i matematikgruppen”. Pedagog Lisa 

 

Lisa framhåller att den yngre gruppens matematiksamling har haft färg och form som fokus. 

Observation 1 visar att efter fruktstunden skulle en formsaga läsas. Barnen petade ivrigt på 

plastfickan som innehöll geometriska former och ett formmonster. Lisa säger till barnen, som 

anser att matematik har med sakerna i plastfickan att göra –”Vi ska prata mer om det 

snart på matematiken. Vi börjar med att titta på lite frukten”.  

Analys av observation 1 visar att matematiska aktiviteter som förklaring och färger 

(formgivning) på frukterna och samtal om antal fruktdelar (räkning) förekom under 

fruktstunden vid flertal gånger, innan den planerade formsagan skulle läsas. Här delar 

pedagogerna upp matematik som formell, skol och ämnesinriktad matematik (D´Ambrosio, 

2001) och vardagsmatematik. Lisa säger till barnen att de ska prata mer om formerna på 

matematiken snart. Att de titta på frukterna och resonerar om dem aktivt under fruktstunden är 

inte det Lisa menar med att ha en matematiksamling. Min tolkning är att Lisa menar att 

fruktstunden blir en slags vardagsmatematik och sagan om formmonstret är den formella 

matematiken, som är huvudsyftet med matematiksamlingen. Observation 1 visar att barnen 

inte är intresserade av att lyssna på formsagan utan vill gå och leka. Analysen visar att barnen 

får erfara och höra svenska begrepp på färger och former under fruktstunden, inte genom att 

de skulle läsa formsagan. Formsagan kan för denna barngrupp tolkas bli för abstrakt och inte 

lika konkret som den matematik de fått naturligt genom fruktstunden. Barn har tidigt i livet 

erfarenheter av matematik. Den kulturella etnomatematiken som barn är präglade av från sin 

hemmiljö och hemspråk utgör grunden för hur barnet sedan kan bygga vidare sin matematiska 

kunskap i mötet med ett nytt matematiskt språk och matematisk kultur (D´Ambrosio, 2001).     
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I intervjun lyfter pedagogen Sara fram den formella matematikkunskapen hon anser är viktigt 

för barnen att ha med sig in i (grund)skolan. Sara anser att förkunskap är viktigt, så att det inte 

blir något nytt när barnen börjar skola.  

-”Äldregruppen arbetar med lite mer att ge barnen en förkunskap, i 

exempelvis mönster, färger, lägesord, former att de får en förkunskap med 

sig in i skolan. Det viktigaste är inte att de lär sig, men att det får en 

förkunskap i det. Så att det inte blir något nytt när de möter det i 

skolan. Sedan har man användning av mycket i vardagen, lägen, sortering 

sker som blir så naturligt, om man tar tillvara på det. Sortera leksakerna 

ute och inne, det är också matematik. Även att barnen ska kunna se 

skillnader och kunna motivera sina tankar, det kanske inte finns något rätt 

eller fel det ger så mycket tankar och träning i resonemang”. Pedagog Sara 

 

Observation 7, Matematiksamling - Lägesbegrepp 

Kl.9.50 Matematik för den äldre barngruppen. De yngre barnen har gått ut och idag är det de 

äldre barnen som ska ha matematiksamling. De samlas i samlingsrummet. Pedagogerna Sara 

och Lena är ansvariga för gruppen. Av sju barn är fyra flerspråkiga, i observationen benämns 

namnet på det svensktalande barnet med X. En låg bänk tas in i samlingsrummet av 

pedagogerna. Sara talar om för barnen att idag ska de använda sig av bänken på matematiken.    

 

AKTÖR VERBAL HANDLING VISUELL HANDLING 

Sara -Gamil! Kan du lägga dig 

under bänken? 

Tittar på Gamil och frågar. 

Gamil  Säger inget, tittar på Sara 

Sara -Var var det du skulle 

lägga dig? 

Frågar Gamil igen 

Gamil -Under. Går fram mot bänken och lägger sig 

under. 

Sara -Får du plats under 

bänken? 

 

Gamil -Ja!  

Sara -Ahill! Kan du ställa 

dig framför bänken? 

 

Ahill  Säger inget. Ställer sig bredvid 

bänken. 

Sara -X, kan du hjälpa Ahill 

att ställa sig framför 

bänken. 

Ber ett svensktalande barn hjälpa 

Ahill. 

Alla barn i gruppen får olika uppdrag var de ska placera sig runt bänken. Svenska begrepp 

som på, under, bredvid, bakom och framför används av Sara. Alla barn medverkar. Sara tar 
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ett fotografi med ipaden på barnen när det är placerade runt bänken, kopplar in ipaden i datorn 

så att bilden på barnen framträder på en whiteboard på väggen. Sara ber barnen i tur och 

ordning att berätta var de står på bilden. Ahill går fram och pekar på bilden. När Gamil får 

frågan om sin placering runt bänken, säger Gamil. –”Bakom”. 

Pedagogen skriver upp alla lägesbegrepp på whiteboarden på svenska och återberättar för 

barnen hur de står på bänken. 

 

Analys visar att den matematiska aktiviteten lokalisering blir framträdande då olika 

lägesbegrepp används under aktiviteten. Matematiksamlingen är en tydlig pedagogstyrd 

aktivitet och Sara utmanar barnen att utföra olika fysiska handlingar runt bänken. Sara 

förtydligar och förklarar för barnen var de ska ställa sig. Inget barn ifrågasätter Saras 

instruktion utan medvekar i aktiviteten. Ahill får hjälp av ett svensktalande barn att hitta sin 

rätta plats. Sara fotograferar och visar upp bilden på barnen på väggen och ber dem återberätta 

och upprepa (förklaring) var de står på svenska. Alla lägesbegrepp blir tydligt visualiserade 

genom att Sara skriver upp begreppen på svenska på whiteboarden. Jag tolkar hennes 

handling som att Sara vill förtydliga de svenska verbala begreppen med visuell text. Troligtvis 

kan inte barnen läsa men de får en bild av hur orden stavas. 

 

Ur ett etnomatematiskt perspektiv skulle det vara gynnsamt för Ahill att få instruktionen på 

somaliska. Nu fick ett svensktalande barn hjälpa henne att hitta sin plats framför bänken. Om 

lägesord förekom på somaliska skulle de hjälpa Ahill vidare i sin utveckling av språket och 

lättare kunna ta till sig de svenska orden. I observationen blir hon stående och tyst. Det ges 

inget utrymme för Ahills tankar och funderingar om aktiviteten, jag undrar om hon förstår vad 

aktiviteten går ut på. Då Sara vill att barnen ska tala om på fotografiet var de står, pekar Ahill 

på bilden och säger inget. Ahill använder sitt kroppsspråk som kommunikation medel (Skans, 

2011). Pedagog Lena menar under intervjun att matematik är ett område de flerspråkiga 

barnen och de svensktalande barnen är mer jämbördiga i sin kunskap. De flerspråkiga barnen 

kan använda sitt kroppsspråk och peka, när det inte kan uttrycka sig verbalt på svenska. 

-”Ofta på våra matematiksamlingar behöver man inte kunna prata, det räcker 

ofta med att kunna visa och peka. Ex man kan ställa sig på bänken, man 

behöver inte tala om att man står på bänken. Du behöver inte kunna 

förklara, det räcker att visa”. pedagog Lena 
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Flerspråkiga barn behöver utgå från sina tidigare erfarenheter och kunskap för att kunna ta till 

sig och utveckla ett nytt matematiskt språk och kultur utifrån etnomatematik. För att få 

kunskap om barnens kunskap, kultur och traditioner krävs det ett nära samarbete med barnens 

föräldrar och hem. På så vis kan pedagoger få tillfälle att lära sig olika sätt att räkna och få ta 

del av olika symboler som förkommer inom kulturen. Det kräver dock pedagogens 

engagemang och intresse för att ta del av något nytt. (Rönnberg & Rönnberg, 2006; 

Myndighet för skolutveckling, 2008).  Pedagogerna Sara och Lena säger i intervjun   

”-Jag skulle vilja höra och ge barnen orden både på svenska och somaliska, 

så att man befäster kunskapen. Men vissa saker förstår jag att barnen inte 

kan på somaliska heller. Vet jag inte vad triangel heter på somaliska som 

barn, tänker jag att det inte spelar någon roll på vilket språk jag lär mig 

det först om det blir på svenska eller somaliska. Jag hade velat ha mer så 

att barnen lär sig det på båda språken samtidigt. Vi har bett vår somaliska 

praktikant vara med på våra mattesamlingar”. Pedagog Sara  

 

”-Men hon har inte varit här så länge. Vi har saknat det att inte ha någon 

som kan översätta orden”. Pedagog Lena 

 

Observation 8, Matematiksamling - Färger 

Kl. 9.45 Äldregruppen samlas i samlingsrummet och har matematiksamling. Den somaliska 

praktikanten är med på samlingen tillsammans med pedagogerna Sara och Lena. Idag är temat 

former, färger och mönster. Barnen får vara med och lägga färgmönster med pärlor på ett 

papper. Sara undrar om barnen vet vad färgerna heter och frågar.  

-Salmas, vilken är din bästa färg? 

-Madow, svarar Salmas på somaliska. Praktikanten översätter till svenska och säger 

-Svart.  

Sara tar upp olika pärlor och frågar barnen vad färgerna heter på somaliska. 

-Vad heter denna på somaliska? 

-Orange, svarar praktikanten.  

-Vad heter röd? 

-Gadud, säger Ahill 

-Grön? Frågar Sara 

-Cagar, svarar Ahill. Praktikanten nickar instämmande. 

-Blå, vad heter det ? Undrar Sara 

-Buluug, säger Ahill 
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Förklaring är den matematiska aktiviteten som blir framträdande i observation 8. Sara är 

intresserad av barnens kunskap om färgernas namn på deras hemspråk. När färgerna uttalas på 

svenska och somaliska används den matematiska aktiviteten formgivning. Observationen visar 

på att de flerspråkiga barnen får möjlighet och erfarenhet av att koppla ihop de två olika 

matematiska språken som bidrar till lärande för dem i sin utveckling (Myndighet för 

skolutveckling, 2008; Reis, 2011; Björklund 2013). 

 

Ahill visar ett intresse att få tala om vad färgerna heter på somaliska. Praktikanten finns med 

som stöd för Salmas och översätter åt honom. Barnen får höra färgernas namn på svenska och 

somaliska och samtidigt visuellt se färgerna på pärlorna. Det skapar möjlighet och erfarenhet 

för barnen att koppla ihop det två olika språken och samtidigt få en visuell bild av färgen på 

pärlan.   

 

Sammanfattningsvis visar resultat av matematiksamlingarna att det är en skolliknande 

pedagogstyrd aktivitet. Matematiska aktiviteter förekommer i både visuella handlingar och i 

verbala aktiviteter under matematiksamlingarna. De flerspråkiga barnen får fysiskt använda 

kroppen (observation 7) och sin verbala förmåga. Pedagogerna framhåller att syftet med 

matematiksamlingen är att flerspråkiga barn ska få förkunskap om färger, former osv. med sig 

in i grundskolan. Resultatet pekar på att flerspråkiga barn är verbalt aktiva när pedagog 

efterfrågar barnets tidigare kunskap från sitt hemspråk (se observation 8). Flerspråkiga barn 

visar ett engagemang och aktivt deltagande i aktiviteter som efterfrågar barnets egen kunskap 

och modersmål. Tid för resonemang och samtal ges i matematiksamlingen då pedagoger 

ställer frågor och flerspråkiga barn som förstår och behärskar det svenska språket är verbalt 

aktiva. 
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8 Diskussion  

I samband med redovisning och analys av observationer i resultatdelen har jag fört en del 

diskussion. I denna del kommer jag vidare diskutera studiens resultat och synliggöra det som 

kan försvåra det matematiska arbetet med flerspråkiga barn på förskolan. Studiens betydelse 

för specialpedagogrollen diskuteras och avslutningsvis sammanfattar jag de slutsatser studien 

bidragit med.     

 

8.1 Omsorgsinriktade aktiviteter 

Förskolans verksamhet visar att en stor del av dagen består av omsorgsliknande aktiviteter 

som måltider, på- och av klädning och hygien (Olsson, 2010). Resultatet visar att måltider och 

på- och avklädning är pedagogstyrda aktiviteter som återkommer dagligen i förskolans 

verksamhet. Framträdande matematiska aktiviteter i omsorgsaktiviteterna är förklaring, 

därefter räkning. Pedagogerna pratar och resonerar med flerspråkiga barn under 

pedagogstyrda aktiviter som lunch och tandborstning. I de aktiviteterna förkommer det 

utrymme och tid för samtal och resonemang med matematiskt innehåll mellan pedagoger och 

flerspråkiga barn. För att förstärka den verbala handlingen använder pedagoger visuella och 

kroppsliga handlingar visar resultatet. Flerspråkiga barn använder också kroppsliga 

handlingar för att kommunicera med pedagoger, då de exempelvis pekar på vilken frukt de 

vill ha. Skaremyr (2014) studie visar att barn använder både kroppsliga och verbala 

handlingar för att kommunicera på förskolan. Av resultatet ser jag att flerspråkiga barn 

använder sitt kroppsspråk för att förmedla något som de inte kan (eller vill) uttrycka verbalt 

på svenska.     

 

Praktiska rutinerna och den pedagogiska omvårdnaden tenderar att ta överhand från flera 

naturliga tillfällen för matematiska resonemang i omsorgsaktiviteterna måltider och på- och 

avklädning, det synliggörs i resultatet. Skans (2011) påpekar att tid med det praktiska arbetet i 

förskolan försvårar för pedagoger att se naturliga tillfällen för resonemang och lärande. 

Olsson (2010) framhåller också tidens betydelse för verksamhetens struktur och organisation i 

omsorgssituationer. Barngrupperna är stora och det är många barn som är i behov av hjälp och 

stöd i planerade aktiviteter och rutinsituationer. Resultat visar att pedagogstyrda 

omsorgsinriktade aktiviteter erbjuder matematiska aktiviteter, men tid för flerspråkiga barns 

eget resonemang och tankar ges i mindre utsträckning (observation 2, 3 5).  
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Den omsorgsinriktade aktiviteten påklädning är en tydlig pedagogstyrd aktivitet på förskolan. 

Varje dag går barnen på Nyckelpigan ut, oavsett väder. Jag anser att det är en generell 

tradition och kultur i den svenska förskolan att vara utomhus en stund varje dag, oavsett 

väder. Jag vet av egen erfarenhet att många av förskolans familjer inte har den kultur och 

tradition av utevistelse som förekommer i förskolans verksamhet. Med bakgrund av detta kan 

det uppstå missförstånd mellan pedagoger och föräldrar i val av barnens kläder när de är på 

förskolan. Att arbeta med etnomatematik handlar om att lära och ta del av varandras olikheter 

och kunskap (D´Ambrosio, 2001). För att pedagogerna ska få förståelse för de flerspråkiga 

barnens klädval vid påklädningssituationer vore det bra att samtala med föräldrarna om kläder 

och klädval vid olika årstider och väder.         

 

Under den pedagogstyrda aktiviteten påklädning ges det inte tillfälle och tid för samtal och 

resonemang mellan pedagoger och flerspråkiga barn om lämpliga klädval vid utgång. 

Resonemang mellan barn och pedagoger om vilka kläder som rekommenderas (av 

pedagogerna) vid olika utomhustemperaturer och väder förekommer inte. Pedagogerna 

efterfrågar inte de flerspråkiga barnens tankar om klädvalen. Jag anser att det vore gynnsamt 

för de flerspråkiga barnen att pedagogerna hjälpte dem genom att ta tid för resonemang och 

samtal om detta. Det vore bra för de flerspråkiga barnen att ha tillgång till bilder/fotografier 

på olika kläder som visuella riktlinjer för vad som är lämpliga kläder vid olika väder.  

 

8.2 Skolinriktade aktiviteter 

Begreppet matematik delas upp av förskolan i formell skol- och ämnesinriktad matematik 

(D´Ambrosio, 2001) och vardagsmatematik. Pedagogerna vill skapa specifika 

lärandesituationer som blir skolinriktade genom specifika matematiksamlingar. 

Matematiksamlingarna är en regelbunden och veckovis återkommande aktivitet med syfte att 

skapa förkunskap hos flerspråkiga barn inför deras kommande skolstart. Matematiska 

aktiviteter som förklaring, formgivning och lokalisering är framträdande i 

matematiksamlingen. Resultatet visar att tid och utrymme för resonemang och samtal ges 

under matematiksamlingar mellan flerspråkiga barn och pedagoger. Pedagogers nyfikenhet 

och intresse för flerspråkiga barns matematiska kunskap och modersmål visar att flerspråkiga 

barn är verbalt aktiva under matematiksamlingen (observation 8). Rönnberg och Rönnberg 

(2006) framhåller att det är stärkande för flerspråkiga barns självkänsla när pedagoger visar 

intresse för deras språk, kultur och bakgrund.   
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Pedagogerna anser att matematik finns hela tiden i situationerna som återkommer en vanlig 

dag på förskolan. Solem och Reikerås (2014) framhåller att barnets matematiska lärande sker 

genom att de pendlar mellan handling och tänkande som sker naturligt i vardagen. Under 

matematiksamlingar (observation 1, 7, 8) ges det utrymme för de flerspråkiga barnen att göra 

erfarenheter av matematiska handlingar och resonemang i samspel med barn och pedagoger. 

   

Jag anser att förskolan tenderar att begränsa barns vardagliga- och naturliga möte med 

matematik genom att dela upp matematik i skolinriktade matematiksamlingar och 

vardagsmatematik. Vardagssituationer ger naturliga möten med matematiska problem som 

kan vara lättare för flerspråkiga barn att sammanlänka till den informella kunskap de har med 

sig hemifrån (D´Ambrosio, 2001). Utmaningen för verksamheten är att tillsammans med 

flerspråkiga barn fånga tillfällen som ges till matematiska aktiviteter i naturliga situationerna 

som uppstår i förskolan dagligen. Erbjuda, skapa och se tillfällen i verksamheten för 

eftertanke och reflektion utifrån barnets egna förutsättningar och tidigare erfarenheter. Det ger 

flerspråkiga barn tillfälle att koppla ihop olika matematiska system och språk för att vidare 

kunna utveckla sin matematiska kunskap (Myndighet för skolutveckling, 2008). 

  

8.3 Etnomatematik i förskolan  

Läroplan för förskolan framhåller att förskolan ska sträva efter att barn som har ett annat 

modersmål ska få utveckla sin egen kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera 

såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 98/10). Skaremyr (2014) och Kultti (2012) 

studier visar att svenska är det dominerande språket pedagoger använder i samtal och 

interaktion barn på förskolan, det visar även mitt resultat. I förskolans verksamhet får 

flerspråkiga barn möjlighet att möta det svenska matematiska språket och kulturen. På 

förskolan får flerspråkiga barn erfara och höra svenska matematiska begrepp, ord, räknesätt 

och räkneramsor. Möjligen är förskolan den enda plats i samhället där de flerspråkiga barnen 

och deras föräldrar dagligen får höra det svenska språket (Skans, 2011). Som ett komplement 

till det verbala språket använder pedagoger visuella kroppsliga handlingar som förtydligar den 

verbala handlingen, det synliggörs i resultatet. Flerspråkiga barn som inte behärskar det 

svenska språket (eller inte vill säga något) verbalt använder sitt kroppsspråk då de vill 

förmedla något genom att exempelvis peka (observation 2).   
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Resultat av intervjun visar att pedagoger är intresserade av att ta hjälp och involvera 

flerspråkig personal för att kunna översätta svenska matematiska ord till de flerspråkiga 

barnen. Pedagogerna framhåller att det vore gynnsamt för flerspråkiga barn att höra sitt 

modersmål och de svenska matematiska begreppen parallellt, pedagogerna anser att språken 

och kunskapen bättre skulle befästas då.  

 

Pedagogernas önskan att involvera flerspråkig personal mer i verksamheten kan vara ett sätt 

att ge de flerspråkiga barn möjlighet att sammanlänka tidigare matematiska erfarenheter med 

nya erfarenheter. Det kräver dock att pedagogerna har kunskap om barnens tidigare 

matematiska erfarenheter (Rönnberg & Sjögren, 2000). Fler flerspråkiga pedagoger i 

förskolan gjorde det möjligt att ta del av flerspråkiga barns tidigare matematiska erfarenheter. 

Förskolan behöver samarbeta med barnens föräldrar för att kunna ta del av barnens kulturella 

identitet, bakgrund och matematiska erfarenheter. Det kräver dock pedagogernas intresse och 

nyfikenhet att ta del av barnens bakgrund, kultur och språk (Myndighet för skolutveckling, 

2008). Utifrån ett etnomatematiskt perspektiv innebär det att aktivt ta del av andra kulturers 

räknesätt, ord för färger, geometriska former o.s.v. Jag vill påstå att ett etnomatematiskt 

perspektiv på matematikarbetet i förskolan kan vara ett sätt att främja den matematiska 

kunskapen för barn med annat modersmål. Etnomatematik kan vara ett sätt att öka pedagogers 

förståelse för matematikarbetet i en barngrupp med flerspråkiga barn. Förskolan borde 

rimligtvis kunna arbeta med att skapa möjligheter och förutsättningar för etnomatematiska 

möten mellan pedagoger, föräldrar och barn. Eventuellt skulle etnomatematiskt arbete på 

förskolan kunna vara ett sätt att förebygga den negativa trenden av försämrade resultat i PISA 

och nationella prov. Etnomatematik kan användas för att stärka barn i sina förberedelser inför 

ett liv i en alltmer globaliserad och internationaliserat samhälle eftersom etnomatematik 

handlar om att lära av varandras olika erfarenheter för att att utveckla nya erfarenheter och ny 

kunskap tillsammans med andra. 

 

8.4 Organisatoriska förutsättningar 

Studier framhåller pedagogerna som viktiga aktörer i barns lärande och utveckling på 

förskolan (Kultti, 2012; Skans, 2011; Reis 2011; Björklund, 2007). Pedagogerna måste vara 

uppmärksamma och medvetna om språkets betydelse för flerspråkiga barn för att utforma och 

skapa en stödjande och meningsfull lärmiljö på förskolan (Skaremyr, 2014). Den enskilda 

pedagogens intresse för matematik och intresset att hjälpa barn i sin matematiska utveckling 
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har betydelse för vilka matematiska aktiviteter som erbjuds och skapas i det organiserade 

aktiviteterna i förskolan (Benn, 2003; Olsson M, 2010).   

 

Det matematiska arbetet med flerspråkiga barn kan försvåras av de organisatoriska 

förutsättningar som ges i förskolan. För att kunna möjliggöra och skapa förutsättningar i 

verksamheten för arbetet med flerspråkiga barn behövs det pedagoger som har kunskap om 

flerspråkighet och flerspråkiga barns lärande. Jag anser att det behövs fortbildningar och 

kunskap om arbetet med flerspråkiga barn på förskolan. Förutsättningar för att kunna arbeta 

med flerspråkiga barns kultur, bakgrund och matematiska erfarenheter behöver prioriteras på 

politisk nivå för att arbetet ska bli möjligt och genomförbart på förskolan. I dagsläget är 

personalresurserna begränsade och barngrupperna stora. Det som även försvårar arbetet är att 

på en och samma avdelning och barngrupp kan det finnas många olika språk och kulturer 

representerade.  

 

Olsson (2010) framhåller tiden som avgörande och viktig i förskolans verksamhet. Tiden är 

ett organisationsverktyg som fördelar och styr aktiviteterna och pedagogers arbetsuppgifter i 

förskolans verksamhet. Det som kan försvåra det främjande matematiska arbetet med 

flerspråkiga barn är att förskolans läroplan har många strävansmål (ca 30 st.) Arbetet med 

matematik och barn med annat modersmål är två av de strävansmål verksamheten ska 

kontinuerligt arbeta med. Doverborg (2014) framhåller att pedagogerna och arbetslaget, enligt 

dagens läroplan (Lpfö 98/10) har ett tydligt ansvar att planera och genomföra en verksamhet 

där alla barn ska ges samma förutsättningar till utveckling och lärande utifrån den enskilda 

individen. Förskolan behöver därför diskutera pedagogernas gemensamma ansvar för hur de 

olika strävansmålen ska arbetas med i verksamheten och hur det praktiska arbetet ska 

utformas och genomföras. Organisatoriskt sett är det förskolechefens yttersta ansvar och 

uppdrag att vaka över det pedagogiska arbetet som sker i förskolans verksamhet. 

 

8.5 Studiens betydelse för specialpedagogrollen 

Specialpedagogiskt arbete innebär att vara med i förebyggande och främjande arbete på 

förskolan tillsammans med pedagoger och förskolechef. Specialpedagogen ska vara med i 

utvecklingen av lärmiljön i verksamheten på förskolan. Det innebär att utgå från barnens 

tidigare erfarenheter och ge barnet möjlighet att utveckla ny kunskap tillsammans med andra 

barn och vuxna. För att öka pedagogernas förståelse för det matematiska arbetet med 
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flerspråkiga barn anser det utvecklande för den deltagande förskolan att få möjlighet till 

kunskap om etnomatematik och det etnomatematiska perspektivet.    

 

8.6 Sammanfattande slutsatser och vidare forskning 

Verksamheten i förskolan erbjuder pedagogstyrda situationer som initierar matematiska 

aktiviteter tillsammans med flerspråkiga barn. Alan Bishops matematiska aktiviteter blir 

synliga i de pedagogstyrda aktiviteterna på förskolan. Den mest framträdande matematiska 

aktiviteten i förskolans verksamhet är förklaring, då tid för samtal runt exempelvis måltider 

skapar tillfällen för samtal och resonemang mellan flerspråkiga barn och pedagoger. Resultat 

visar dock att tillfällen för matematiska samtal och resonemang (förklaring) mellan pedagoger 

och flerspråkiga barn förekommer i varierande utsträckning beroende på vilken pedagogstyrd 

aktivitet det är som är aktuell. Under omsorgsliknande aktiviteter som måltidsaktiviteten 

fruktutdelning och under på- och avklädning förkommer det i liten utsträckning tillfällen för 

flerspråkiga barns egna tankar och resonemang, pedagogernas egna tankar är det som 

framträder i de situationerna. Den framträdande matematiska aktiviteten i den pedagogstyrda 

aktiviteten påklädning är mätning. Siffrans värde på termometern får betydelse för vilka 

klädval, pedagoger förordar att, barnens ska ha på sig.  Ovanstående resultat av 

omsorgsliknande aktiviteter kan förstås mot bakgrund av den begränsade tiden som avgör 

pedagogernas utformning och planering av verksamheten. Pedagogernas praktiska arbete i 

omsorgsrutinerna och aktiviteterna tenderar att ta över naturliga situationer som kan bidra till 

lärande och utveckling för flerspråkiga barn.   

 

Förskolan vill gärna involvera flerspråkig personal mer i sin verksamhet i arbetet med 

flerspråkiga barn. När flerspråkiga barn får möjlighet och tillfälle att dela med sig av sitt 

modersmål och sin kunskap hemifrån deltar de verbalt- och språkigt aktivt i pedagogstyrda 

aktiviteter som inbjuder till deltagande. Flerspråkiga barn härmar, upprepar och imiterar 

varandra verbalt på svenska under pedagogstyrda aktiviter som måltider, det ger flerspråkiga 

barn möjlighet att lära av varandra. För att förstärka den verbala handlingen använder 

pedagoger visuella och kroppsliga handlingar. Flerspråkiga barn använder också kroppsliga 

handlingar (pekar) för att kommunicera med pedagoger. Det kan förstås av att flerspråkiga 

barn använder sitt kroppsspråk för att förmedla något som de inte kan (eller vill) uttrycka 

verbalt på svenska. 
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D´Ambrosio (2001) anser att forskning i etnomatematik borde få ett mycket större genomslag. 

Det är viktigt att belysa att det aldrig går att utveckla en standardiserad metod eller modell 

som ska gälla överallt om hur det etnomatematiska arbetet ska genomföras och utformas. 

D´Ambrosio förtydligar sin åsikt genom att framhålla att människor ständigt behöver vara 

öppna för nya idéer, nya metoder och nya sätt att se på problem i omvärlden. Det bidrar till 

vår historiska- och samhällsmässiga utveckling (D´Ambrosio, 2001). Utifrån rollen som 

specialpedagog ser jag att etnomatematik skapar en plats och arena där man kan mötas med 

olika kulturella och matematiska skillnader och olikheter. En plats där människor, i alla 

åldrar, kan lära av varandras olika erfarenheter för att generera nya erfarenheter och ny 

kunskap. Slutligen är etnomatematik ett ömsesidigt lärande mellan de människor som finns i 

förskolan. Ett lärande som kan berika verksamheten och yrkespraktiken på förskolan. 

 

Forskning om hur etnomatematik kan användas i förskolans kontext saknas i svenska studier 

och finns endast i liten utsträckning på grundskolenivå. Därför är det inte konstigt att 

begreppet etnomatematik inte förkommer i den allmänna debatten när det talas om elever med 

annat modersmål och de försämrade skolresultat. Med detta arbete vill jag didaktiskt bidra till 

vidare diskussion om hur etnomatematik kan vara ett sätt att främja det matematiska lärandet 

för flerspråkiga barn i förskolan.     
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Bilaga 1 

Brev till föräldrar 

 

Hej!     Örebro, 2015-01-26 

 

Jag heter Jennie Niklasson och jag läser min sista termin på specialpedagogprogrammet på 

Örebro Universitet. Jag arbetar även som specialpedagog mot ett par förskolor i XX kommun.  

 

I specialpedagogens uppdrag ingår det att vara med och främja och utveckla goda lärmiljöer 

för alla barn i förskolans verksamhet. Under våren 2015 kommer jag skriva mitt 

examensarbete. Syfte med min studie är att undersöka hur förskolan kan vara en matematisk 

lärmiljö för flerspråkiga barn. Jag kommer under mars månad finnas med på XX avdelning 

och göra deltagande observationer, vilket innebär att jag under ett par tillfällen kommer finnas 

med på avdelningen och till viss del finnas med i den pedagogiska verksamheten. Till min 

hjälp kommer jag använda mig av fältanteckningar och använda en diktafon för att göra 

ljudupptag.   

 

I mitt examensarbete kommer förskolan, avdelningen, pedagogerna och barnen vara helt 

anonyma och allt material kommer behandlas ytterst konfidentiellt. Mina fältanteckningar 

samt ljudinspelningar kommer att raderas efter det skrivits rent. Jag har fått tillstånd av 

förskolechef XX att göra min studie på XX avdelning och samtycke av de pedagoger som 

arbetar där. Min studie kommer inte påverka avdelningens verksamhet och barnens vardag, 

mitt fokus kommer vara att studera pedagogerna inte barnen. Därför önskar jag nu ditt/ert 

samtycke till att jag gör deltagande observationer på XX avdelning. Givetvis kan du/ni när 

som helst under studiens gång avböja ditt/ert barns medverkan i studien. Om du/ni inte vill att 

jag ska observera ditt/ert barn så är jag tacksam att du/ni meddelar mig så snart som möjligt, 

så jag kan komma igång med min studie.  

 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar kring min studie. 

 

Hälsningar Jennie Niklasson 

Tel: xxxxxx, Mail adress………………….  
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Bilaga 2 

Brev till pedagoger 

 

Hej!     Örebro, 2015-01-20 

 

Jag heter Jennie Niklasson och jag läser min sista termin på specialpedagogprogrammet på 

Örebro Universitet. Jag arbetar även som specialpedagog mot ett par förskolor i XX kommun.  

 

I specialpedagogens uppdrag innebär det att vara med och främja samt utveckla goda 

lärmiljöer för alla barn i förskolans verksamhet. Under våren 2015 kommer jag skriva mitt 

examensarbete. Syfte med min studie är att undersöka hur förskolan kan vara en matematisk 

lärmiljö för flerspråkiga barn. Jag önskar därför att få finnas med på XX avdelning och göra 

deltagande observationer, vilket innebär att jag kommer vara med vid ett par tillfällen i 

verksamheten. Jag kommer även använda mig av fältanteckningar och använda en diktafon 

för att göra ljudupptag.  

 

I mitt examensarbete kommer förskolan, avdelningen, pedagogerna och barnen vara helt 

anonyma och allt material kommer behandlas ytterst konfidentiellt. Mina fältanteckningar 

samt ljudinspelningar kommer att raderas efter det skrivits rent. Viktigt att poängtera är att 

deltagandet är frivilligt och att du när som helst under studiens gång kan avbryta din 

medverkan i studien. Jag önskar nu ditt samtycke till att jag gör deltagande observationer på 

XX avdelning.  

 

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar kring min studie. 

Hälsningar Jennie Niklasson 

Tel: xxxxxx, Mail adress…………. 

 

Härmed ger jag mitt godkännande och samtycke till medverkan i studien 

 

Namn 

 

Datum 


