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Syftet med vår studie var att belysa åtta förskollärares uppfattningar om sagor 
som verktyg för att främja barns utveckling och lärande i matematik. För att ta 
del av förskollärarnas uppfattningar har semistrukturerade intervjuer använts 
som metod. Vi har tolkat vårt resultat genom det sociokulturella perspektivets 
syn på mediering, samspel och fantasi. Resultatet visade att samtliga 
förskollärare använde sagor i olika former för att samspela och kommunicera 
kring matematik för att främja barns matematikinlärning. Det framgick även att 
förskollärarnas kompetenser och förhållningssätt till matematik var avgörande 
för vilken matematik som synliggjordes. Slutsatser som kan dras utifrån vår 
studie var att med stöd av medvetna och kompetenta förskollärare kunde vilken 
saga som helst användas för att synliggöra matematik. Det kollegiala samspelet 
visade sig också ha betydelse för att sagor skulle kunna bli en utgångspunkt för 
andra matematiska aktiviteter och lekmiljöer. 

_______________________________________________________ 
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1 Inledning 

Matematik är en stor del av människans vardagsliv eftersom vi dagligen möter och 
använder oss av vårt matematiska tänkande (Emanuelsson, 2008a). Idag är 
matematik ett aktuellt ämne inom den politiska debatten menar Bäckman (2015) 
eftersom det i en PISA- rapport från 2012 framgår att elevernas kunskaper inom 
matematik i grundskolan blir allt sämre (Skolverket, 2012). Vidare menar Bäckman 
(2015) i sin studie att grunden för barns kunskaper i och intresse för matematik läggs 
redan i förskolan med stöd av kompetenta förskollärare. I och med att förskolans 
läroplan reviderades 2010 blir det tydligt att pedagoger i förskolan fått ett utökat 
uppdrag när det gäller att utveckla barns kunnande inom matematik. Det beror på att 
matematiken har fått ett större utrymme i förskolans verksamhet med fyra 
strävansmål istället för två (Utbildningsdepartementet, 2010).   
 

Under vår utbildning har vi själva utvecklat en mer positiv syn på matematik 
eftersom vi har fått en förståelse för att matematik är mer än att bara fokusera på 
siffror och räkna. Vi har fått kunskap om att matematik ständigt finns i vår vardag 
och att det är genom att synliggöra den matematiken tillsammans med barnen som 
det blir roligt och meningsfullt, både för barn och för oss vuxna. Skolinspektionen har 
genomfört en kvalitetsgranskning som påvisar att förskollärare dock ofta inte tar 
tillvara på de möjligheter att samtala med barn kring matematik som uppstår i 
vardagen för att främja lärande. Det framgår i granskningen att orsaken till det, enligt 
förskollärarna själva, är att de inte alltid vet hur de ska arbeta med matematik eller 
har egna negativa erfarenheter kring ämnet (Skolinspektionen, 2012).  
 

Barn ska i förskolan få möjlighet att utifrån sina egna intressen och erfarenheter 
genom lust, glädje och samspel möta och samtala kring matematik i vardagen 
(Skolverket, 2010). Vi vill därmed studera förskollärares uppfattning om sagor som 
verktyg kan främja barns utveckling och lärande inom matematik på ett lustfyllt sätt. 
Våra erfarenheter av sagor är att de främst används för att stödja barns 
språkutveckling och att det inte är så vanligt att förskollärare använder sig av sagor 
för att synliggöra och samtala med barn kring matematik. Gottberg (2006b) menar 
att det är av vikt att inte glömma barnboken eftersom förskollärare med hjälp av 
sagor i samspel med barnen kan möta och synliggöra matematik på ett mer roligt, 
kreativt och logisk sätt.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor  

Studiens syfte är att belysa förskollärares uppfattningar om sagor som verktyg för att 
främja barns utveckling och lärande i matematik.  
 

1. Hur beskriver förskollärare sitt arbete med sagor som verktyg för barns 
matematikinlärning? 
 

2. Vilka uppfattningar har förskollärare om vad barn kan lära sig och få för 
relation till matematik genom arbetet med sagor?  
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1.2 Förtydligande av begrepp 

Under det här avsnittet förtydligas centrala begrepp för vår studie. När begreppet 
förskola används syftar det på en pedagogisk verksamhet för barn mellan ett till fem 
år. I studien används begreppet förskollärare när personer har en 
förskollärarutbildning och pedagog när utbildningsnivån är okänd.  
 

Sagor är en litterär genre som ofta karaktäriseras som fantastisk eller overklig 
(Nationalencyklopedin, 2016) och när vi i studien använder oss av begreppet sagor 
innebär det alla former av sagor om ingen specifik form av saga anges. 
 

Matematik är en vetenskap för problemlösning och utveckling av metoder som är 
abstrakt och därmed generell eftersom den kan användas i många olika situationer 
(Nationalencyklopedin, 2016). 

1.3 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens andra del har bakgrundskapitlet delats in i tre delar. Den inleds med en 
litteraturgenomgång där relevant litteratur och tidigare forskning kring sagor och 
matematik tas upp, samt förankring i förskolans styr- och policydokument. 
Avslutningsvis beskrivs studiens teoretiska utgångspunkt som är det sociokulturella 
perspektivets syn på mediering, samspel och fantasi. Uppsatsens tredje del beskriver 
de metodval som använts för att genomföra studien. Kapitlet behandlar val av metod, 
datainsamlingsmetod, databearbetningsmetod, urval, tillförlitlighet och avslutas med 
att beskriva det etiska förhållningssätt som genomsyrat studien. Uppsatsens resultat 
och analys presenteras i det fjärde och femte kapitlet. Avslutningsvis diskuteras 
metod, resultat och pedagogisk relevans i uppsatsens sjätte och sista kapitel.  

2 Bakgrund 

Under det här kapitlet kommer vi först behandla tidigare litteratur och forskning 
kring sagor och matematik i förskolan samt förankring i förskolans styr- och 
policydokument. För att därefter beskriva det sociokulturella perspektivets syn på 
samspel, mediering och fantasi. 

De avhandlingar och artiklar som ligger till underlag för litteraturgenomgången har 
hämtats från ERIC och SWEPUB. På ERIC användes funktionen avancerad sökning 
och i förväg valt preschool education och early childhood education under rubriken 
educational level. De sökord som vi har använt oss av är books, fairy tales, 
storytelling, child, math och learning mathemathics. När vi exempelvis kombinerade 
books, math* och child* fick vi 278 träffar och när vi kombinerade learning 
mathematics och storys fick vi 20 träffar. De avgränsningar som vi har gjort är att 
fokusera på artiklar som är peer reviewed samt att innehållet fokuserat på hur sagor 
kan synliggöra matematik och förskollärares förhållningssätt. I SWEPUB har vi 
använt oss av sökorden matematik, förskola, sagor och bilderboken. Kombinationen 
av matematik och förskola gav oss 27 träffar medan kombinationen sagor och 
förskola gav noll träffar. När vi istället kombinerade bilderbok* och förskola fick vi en 
träff.  
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2.1 Litteraturgenomgång 

2.1.1 Sagor och dess historia  

Det som främst definierar sagor är att det finns en tydlig inledning med frasen “Det 
var en gång…” och att det ofta är ett lyckligt slut. I inledningen av sagorna 
presenteras oftast huvudpersonen och den omgivande miljön. Var och när sagorna 
utspelar sig brukar sällan beskrivas specifikt eller detaljerat utan vara av en mer 
allmän beskrivning. I sagorna är det oftast det goda som möter det onda och 
karaktärerna brukar vara prinsar, prinsessor, drakar, häxor eller riddare. I sagorna 
används ofta upprepningar av händelser, ofta i form av tretal (Pramling, Asplund 
Carlsson & Klerfelt, 1993). Lindö (2009) beskriver i sin tur att sagor ofta grundar sig 
på folksagornas berättarstruktur som inleds med att huvudpersonen lämnar sitt hem 
och beger sig iväg på ett äventyr. Under sin färd får huvudpersonen oftast tre 
uppdrag som han eller hon ska klara av, men stöter oftast på problem på vägen. För 
att huvudpersonen ska kunna slutföra sina uppdrag och sagan ska få sitt lyckliga slut 
måste personen i fråga få hjälp.  
 

Sagor har inte alltid funnits nedskrivna utan berättades från en början muntligt från 
generation till generation. Folksagor var inte riktade till barn även om barnen 
säkerligen var närvarande och lyssnade. Under 1600-talet började folksagorna 
skrivas ner för att människorna ville bevara kulturarvet och det var också då en ny 
genre utvecklades, nämligen konstsagor som har kända författare (Granberg, 1996). 
 

Barn fick under 1700-talet inte lyssna till böcker som innehöll fantasi eftersom vuxna 
ansåg att det minskade möjligheterna för barn att ta till sig kunskaper inom andra 
ämnen. Det var först under 1800-talet som dessa uppfattningar om sagor och fantasi 
förändrades eftersom man då ansåg att fantasin inte längre var något negativt utan 
att barn kunde behöva få näring till sin egen fantasi med hjälp av sagor (Lindö, 1986). 
Pramling, Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) menar att det beror på att synen på 
barn då förändrades och vuxna tog hänsyn till barns egna behov och därmed ansåg 
att barn behövde egen litteratur. 
 

Bröderna Grimm är kända för att under 1800-talet ha samlat in, bearbetat och skrivit 
ner folksagor vilket la grunden för barnsagor i Tyskland. Deras nedskrivna sagor läser 
och lyssnar vi till än idag som exempelvis Hans och Greta, Snövit och de sju 
dvärgarna och Törnrosa (Lindö 1986; Granberg, 1996). Barnböckerna var till en 
början fokuserade på att uppfostra barn och visa hur de skulle bete sig i vuxenvärlden 
men var också en kunskapskälla för barns lärande inom bland annat historia och 
geografi. Under samma tidsepok började även bilderboken produceras där bild och 
text samspelade för att förmedla sagors innehåll. Med hjälp av bilderna fick barn en 
större förståelse för sagornas text samtidigt som bilderna var en inspiration till att 
utveckla barns egen fantasi utifrån sagornas innehåll (Granberg, 1996). 

2.1.2 Sagor i förskolan 

Sagor och berättelser har länge haft en betydande roll inom barnomsorgen för att 
stimulera barns fantasi och ge barn nya upplevelser menar Pramling, Asplund 
Carlsson och Klerfelt (1993).   
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I sin studie om barn och bilderböcker beskriver Simonsson (2004) att högläsning för 
barn är nästintill en rutin i förskolan, ofta i samband med lunch och vila där 
pedagogerna styr aktiviteten. Det händer dock även att barn bjuder in pedagogerna 
till lässtund och att bokens innehåll sedan bidrar till att inspirera och utveckla barns 
lek. Förutom högläsning har även muntligt berättande fått en större plats i förskolan 
eftersom barns utveckling och lärande främjas av både auditiv och visuell 
kommunikation. I studiens resultat har det framkommit att sagostunderna i 
förskolan bidrar till att utveckla barns språkförståelse och ordförråd. Barn får även 
möjlighet att utveckla sin fantasi, föreställningsförmåga samt att pedagoger och barn 
kan reflektera kring olika ämnen och frågor kopplat till sagans innehåll. Sagostunden 
är ett tillfälle som bjuder in barn och vuxna till samspel, lek och omsorg där tidigare 
erfarenheter kan bearbetas och nya kunskaper kan erövras (Simonsson, 2004). 
 

I sin bok Småbarns sagostund förklarar Granberg (1996) sagostundens syfte. 
Sagostunden ska vara underhållande eftersom barn lär bäst när det känns roligt och 
meningsfullt, vilket i sin tur också fångar barns intresse och koncentration. 
Sagostunden är både gruppstärkande och jagstärkande eftersom barn upplever en 
gemenskap, en samhörighet samt att barn uppmuntras att berätta med egna ord. 
Sagostunden är även språkutvecklande eftersom barn får möjlighet att lyssna till och 
se det skrivna språket men sagan förmedlar även kunskap inom olika områden. Med 
hjälp av sagan får barn kulturella erfarenheter och det möjliggör därmed även för ett 
vidare intresse för litteratur. Sagans innehåll och bilder främjar barns fantasi och de 
kan ofta relatera till och ha en medkänsla med sagans karaktärer vilket gör att sagan 
kan lägga en grund för barns empatiska förmåga. 
 

Damber, Nilsson och Ohlssons (2013) bok om litteraturläsning i förskolan bygger på 
40 studenters dokumentationsarbete av hur litteratur används i förskolan och 
författarna har utifrån det kommit fram till att pedagoger i förskolan inte alltid tar 
tillvara på möjligheterna som högläsningstillfällen erbjuder för att främja barns 
utveckling och lärande. Syftet med högläsningen stannar oftast vid att skapa ett 
tillfälle för lugn och ro i barngruppen. Författarna menar istället att pedagoger borde 
utnyttja tillfället till att introducera text och bild, genom samtal och reflektion, med 
barn. För att högläsningen ska bli meningsfull för barn är det också bra om 
pedagogers val av böcker knyter an till barns tidigare erfarenheter. 

2.1.3 Matematik i förskolan 

Den tyska pedagogen Friedrich Fröbel grundade Kindergarten, även kallad 
barnträdgården, vars pedagogik har varit en inspirationskälla för den svenska 
förskolans verksamhet. För Fröbel var leken och kunskaper inom matematiken viktig 
eftersom han ansåg att det var med hjälp av lek och matematik som barn kunde förstå 
sin omvärld. Det blev i sin tur synligt i det pedagogiska lekmaterial som inom 
Fröbelpedagogiken kallas för lekgåvor. Det finns tjugo lekgåvor exempelvis 
träklossar, bollar, flätmattor och vikpapper som bland annat bjuder in barn att öva 
matematiska begrepp och utvecklar deras fantasi (Öman, 1991).  
 
Fröbels syn på leken och det lustfyllda lärandet ska än idag genomsyra verksamheten 
i förskolan där barn ska få möjlighet att utforska matematik genom lek och i 
meningsfulla sammanhang (Skolverket, 2010). Björklund (2012) har i en studie 
observerat hur en pedagog som arbetar med yngre barn i förskolan skapar 
möjligheter för barn att utforska matematiska begrepp. Det framgår i studien att barn 
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i förskolan måste få möjlighet att möta och utforska de matematiska begreppen. Om 
det ska bli möjligt behövs en medveten pedagog som synliggör matematiken i 
meningsfulla sammanhang både i vardagen och i barns lek för att främja barns 
utveckling och lärande inom matematik. I boken Vad räknas i förskolan? vars syfte 
är att bjuda in till samtal om vad som är grundläggande matematik i förskolan 
betonar Björklund (2013) att matematik i förskolan inte bara innebär att räkna utan 
omfattar både numeriska, språkliga och rumsliga färdigheter. Hon beskriver vidare 
att barns lärande inom matematik är en process som påverkas av vilka miljöer och 
material som barnen har tillgång till samt hur förskollärare lyfter och kommunicerar 
matematik. Bäckman (2015) har i sin studie Matematiskt gestaltande i 
förskolan genomfört videoobservationer och intervjuer på fyra olika förskolor där 
resultaten belyser vikten av samspel och kommunikation för barns lärande i 
matematik. När barn tillsammans med andra, både barn och vuxna, utforskar den 
omgivande miljön får de möjlighet att utforska och kommunicera matematik. Hon 
betonar att det är det sociala samspelet i leken och aktiviteter som erbjuder barn 
möjlighet att tillsammans med andra utveckla sin förståelse för matematik.  
 

Bäckman (2015) hänvisar i sin studie till Bishops sex matematiska aktiviteter. Bishop 
(1988) har studerat matematik i flera olika kulturer. I studiens resultat har han 
kommit fram till att det finns sex matematiska aktiviteter som ger en universell bild 
av vad matematik innebär och hur människan använder sig av matematik i olika 
situationer. Bishop (1988) beskriver de sex matematiska aktiviteterna som räkna, 
mäta, lokalisera, designa, förklara och leka. Människan kan ägna sig åt de 
matematiska aktiviteterna en i taget men det är mer troligt att flera aktiviteter 
används samtidigt. De sex matematiska aktiviteterna presenteras i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1: 

Räkna Mäta Lokalisera Designa Förklara Leka 

Utforska 
mängder och 
antal för att få 
en förståelse 
för egenskaper 
hos och 
relationer 
mellan tal. 

Jämföra och 
ordna 
storlek, 
volym, vikt 
och längd 
samt få en 
förståelse för 
tid och 
förändring. 

Utforska och 
orientera sig i 
rummet och 
den 
omgivande 
miljön.  

Geometriska 
former och 
dess 
egenskaper, 
likheter, förh
ållanden och 
mönster. 

Reflektera, 
resonera och 
argumentera 
kring 
förekomsten 
av olika 
fenomen. 

Lekens regler 
som behöver 
följas för att 
leken ska 
kunna fortgå. 

                                                                                    (Bishop, 1988) 
 

I antologin Förskolans matematik presenterar Nationellt centrum för 
matematikutbildning (NCM) olika artiklar där författarna beskriver hur Bishops sex 
matematiska aktiviteter knyter an till förskolans matematik samt hur de kan bli 
synliga i verksamheten. Doverborg (2013) menar att det i förskolan förekommer flera 
situationer där barn räknar, det kan exempelvis vara att räkna hur många barn som 
är på förskolan idag eller att barn i sånger och ramsor möter räkneorden. Under 
dagen på förskolan mäter barn exempelvis i sin bygglek när de ska välja storlekar på 
klossar eller när de jämför hur långa de är i förhållande till varandra menar 
Doverborg, Jahnke och Sterner (2013). Sterner (2013) lyfter fram att barn får 
möjlighet att lokalisera när de utforskar rummet och den omgivande miljön genom 
att använda hela kroppen i sin lek men hon betonar även vikten av att pedagoger ger 
barn begrepp för riktning, läge och avstånd. Designa i förskolan kan exempelvis 
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innebära att barn resonerar kring likheter och skillnader hos de geometriska 
formerna, visar Helenius (2013b). Han beskriver vidare i ett annat kapitel att barn i 
förskolan får möjlighet att förklara när de får möjlighet att resonera kring egna och 
andras frågor för att få svar på frågan varför? (Helenius, 2013a). Barn får i förskolan 
möjlighet att följa olika regler för lekar när de spelar spel, leker regellekar eller lägger 
pussel tillsammans menar Helenius (2013c). 

2.1.4 Matematik och språk   

Språket är av vikt för barns lärande inom matematik eftersom det är med hjälp av 
språket som barn kan kommunicera och resonera med andra kring matematik. Det 
matematiska språket består till stor del av olika symboler och begrepp som barn lär i 
samspel med andra eftersom barn då får möjlighet att resonera kring dem och deras 
betydelse i olika situationer i vardagen menar Björklund (2013). Gottberg och 
Rundgren (2006) har utifrån intervjuer med elva personer tagit del av hur de tänker 
kring matematik i förskolan. Gottberg (2006a) påpekar att barn som har svårigheter 
med språket även kan uppleva matematiken som svår. Det beror på att matematiken 
innehåller flera ord och begrepp som barn behöver förstå för att kunna använda sig 
av matematiken. Hon menar vidare att eftersom det finns ett samband mellan 
språksvårigheter och matematik är det än mer av vikt att förskolan arbetar aktivt med 
barns språkutveckling. 

2.1.5 Förskollärarens förhållningssätt  

Förskollärarens uppdrag är att tolka läroplanens matematiska innehåll för att kunna 
erbjuda en verksamhet som ger barn möjlighet att utveckla sina kunskaper inom 
ämnet. Förskollärare bör därför ha grundläggande kunskaper inom matematik för att 
kunna synliggöra och stödja barnen i deras matematiska utforskande på förskolan 
menar Björklund (2013). 
 

Kajetski och Salminen (2013) har med sin bok Matematik för alla som syfte att ge 
förslag på hur pedagoger i förskolan och förskoleklass kan arbeta med matematik i 
vardagen med olika verktyg. De betonar vikten av att barn behöver vara motiverade 
för att lära matematik vilket sker genom att pedagoger utgår från barns visade 
intresse och tidigare erfarenheter inom ämnet för att därifrån utmana barn vidare. De 
betonar även att det är av vikt att pedagoger har ett tydligt syfte med matematiken 
genom att använda sig av de didaktiska frågorna vad, hur och varför? Observationer 
menar författarna är ett verktyg som är bra att använda sig av för att fånga upp barns 
intressen och upptäcka var de befinner sig i sitt matematiska tänkande. Barns 
matematiska lärande kan även främjas av att pedagoger i sin undervisning använder 
sig av redskap som finns i den omgivande miljön. Denna metod ger barn fler 
erfarenheter och möjligheter att använda flera sinnen när de utforskar matematik.  
 

Björklund (2014) har i en studie observerat hur en pedagog arbetar med konkreta 
föremål för att underlätta för yngre barn att utveckla matematiska begrepp i 
förskolan. Det framgår av studien att barns matematikinlärning gynnas när 
pedagogen är närvarande och synliggör matematiken för barn både med verbala och 
visuella medel. Pedagogen som deltar i studien menar att hon med hjälp av föremålen 
dels kan få en uppfattning kring barns befintliga matematiska kunskaper men dels 
också rikta barns intresse mot matematiska begrepp som exempelvis storlek. Hon har 
sedan som avsikt att utforska begreppen tillsammans med barnen genom att erbjuda 
material som påvisar variation inom de matematiska begreppen samt ställa frågor för 
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att utmana barns matematiska tänkande. Det är inte de konkreta föremålen i sig som 
är av vikt utan hur hon som pedagog använder förmålen för att främja barns 
utveckling och lärande.  
 

I antalogin Små barns matematik som grundar sig på ett pilotprojekt av nationellt 
centrum för matematikutbildning (NCM) skriver Doverborg (2008) att pedagoger ska 
låta barn möta matematiken i sammanhang som är meningsfulla för dem. Det 
innebär att pedagoger ska synliggöra och kommunicera kring matematiken med barn 
i vardagen. Det finns möjlighet att lyfta fram och samtala om bland annat former, 
antal, sortering och mönster i exempelvis barns konstruktionslek eller i hallen vid på- 
och avklädning.  
 

I Bäckmans (2015) studie framgår det även att deltagande förskollärare anser att det 
är viktigt att reflektera över vilken matematik som används på förskolan. Det är också 
av vikt att som förskollärare att ha kunskaper om hur man kan observera 
verksamheten och ställa utmanade frågor som ger barn möjlighet att reflektera. 
Förskollärarna strävar även efter att vara närvarande i barns lek för att dels kunna ta 
del av barns olika tankar kring matematik, men dels också för att benämna 
matematiska begrepp och ibland konkretisera dem för barnen med hjälp av olika 
material. Det är i det sociala samspelet som förskollärarna skapar lärtillfällen inom 
matematiken och det öppnar även upp för ett metakognitivt lärande eftersom barn 
får möjlighet att berätta vad och hur de tänker kring matematiken.  

2.1.6 Sagor och barns lärande inom matematik  

I antologin Små barns matematik skriver Emanuelsson (2008b) att barnböcker 
används på förskolan främst för att utveckla barns språkutveckling. Det är dock inte 
lika vanligt att barnboken används för att stödja barns lärande i matematik trots att 
boken har stor potential för att utforska matematik tillsammans med barn. Hon 
menar vidare att det finns matematik i alla barnböcker, vilket behöver synliggöras för 
att barnboken ska bli en utgångspunkt för barn att undersöka och få erfarenhet av 
matematik. Barnbokens innehåll bjuder även in pedagoger och barn att tillsammans 
få tänka och argumentera för att lösa olika problem som de kan stöta på i 
vardagslivet. Det skapar i sin tur tillfällen för barn att lära matematik i situationer 
som är meningsfulla för dem. Hon poängterar vidare att det inte finns mycket 
forskning kring relationen mellan barnbok och matematik, men erfarenheter av 
arbetet med barnboken i förskolan visar att barn får en mer positiv inställning till 
matematik. Det, menar författaren, beror på att barnbokens innehåll ofta är känt för 
barn och detta kan därmed motivera dem att lära matematik eftersom barn får lära 
matematik utifrån sina erfarenheter. I antologin Förskolans matematik beskriver 
Hedlund (2013) att barnboken är en bra utgångspunkt för inspiration till barns lek 
och fantasi men också för att resonera kring bokens innehåll, olika begrepp och rum. 
Med hjälp av sagan får barn och pedagoger tillgång till upplevelser i fantasins värld 
där allting kan hända. 
 

Björklund och Pramling Samuelsson (2013) har i en studie observerat hur en 
förskollärare med hjälp av sagan vill göra barnen delaktiga i en lekfull aktivitet kring 
problemlösning. Detta sker genom att barnen får vara med och hjälpa karaktärerna i 
sagan att lösa ett problem. På så sätt menar förskolläraren att barns tankar och idéer 
blir synliga för henne men också att barnen med hjälp av sagan kan hjälpa varandra 
att lösa problem som uppstår till vardags i förskolan med hjälp av sagan. 



 8 

 

I en studie kring bilderboken och matematik av Anderson, Anderson och Shapiro 
(2005) framkommer det, som också Emanuelsson (2008b) hävdar, att bilderböcker 
som inte är skrivna för att lära ut matematik ändå erbjuder barn möjlighet att möta 
matematik genom att exempelvis jämföra, räkna, mäta och uppskatta. När vuxna och 
barn tillsammans samtalar kring bokens innehåll med bilder som stöd för 
matematiken blir ämnet mer intressant och meningsfullt. I en annan studie av Van 
den Heuvel-Panhuizen och Van den Boogaard (2009) som har studerat hur 
bilderboken kan främja barns lärande inom matematik visar resultatet att det finns 
flera anledningar att använda bilderboken för att utveckla barns matematiska 
tänkande: bilderboken som utgångspunkt fångar barns uppmärksamhet och intresse 
vilket i sin tur skapar möjligheter för samspel mellan barn. Barn får möjlighet att 
stötta och lära av varandra i det matematiska samtalet kring text och bild i boken. 
Bilderboken har ytterligare en styrka vilket är att barn gärna vill höra berättelsen igen 
och upprepning främjar lärandet. 
 

Emanuelsson (2008b) menar att förskollärare har en viktig roll i att synliggöra 
matematiken som finns i barnboken och därför behöver de sätta på sig sina 
matematikglasögon när de läser tillsammans med barnen. Det är när förskollärare 
ställer frågor till barn som tillfällen för reflektion och samtal uppstår kring matematik 
mellan barn och barn samt mellan barn och vuxen. Hon menar att “matematik är i sig 
ett kommunaktivt ämne” (Emanuelsson, 2008b, s 157). Förskollärarna i Bäckmans 
(2015) studie framhåller att de ofta använder sig av konkreta föremål som stöd för att 
berätta sagan för barnen med fokus på matematiska begrepp. Flera av förskollärarna 
ser det konkreta materialet som ett positivt stöd för att lyfta fram och arbeta med 
olika områden inom matematiken med barnen. Emanuelsson (2008b) vill dock 
påpeka att varje barnbok och högläsningstillfälle i förskolan inte ska vara inriktat på 
matematik, barn behöver även få möjlighet att bara sitta ner och lyssna på en bok.  

2.2 Förankring i förskolans styr - och policydokument 

Förskolan har som uppdrag att lägga en grund för det livslånga lärandet, alla som 
arbetar inom förskolan har som uppdrag att erbjuda en verksamhet som stimulerar 
och utvecklar barns lärande utifrån deras tidigare erfarenheter och intressen. Den 
dagliga verksamheten i förskolan ska sträva efter de mål som finns beskrivna i 
förskolans läroplan (Skolverket, 2010).  
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

 utvecklar sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras 
kommunikativa förmåga, 

 
 utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig 

av, tolka och samtala om dessa (Skolverket, 2010, s 10). 

 

I Förskola i utveckling - bakgrund till ändringar i förskolans läroplan står det att 
barn i förskolan ska få möjlighet att under lekfulla former möta skriftspråket genom 
olika symboler och texter i sin vardag för att få en förståelse för att vi i vår vardag 
använder oss av olika symboler för att kommunicera med varandra. Barn ska i 
förskolan även få möjlighet att utveckla ett intresse för och kunna tolka bilder och 
text genom att möta och utforska filmer, spel, böcker och digitala medier. Barn är 
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därmed i behov av läsupplevelser, tillsammans med både vuxna och barn, där barn 
kan få möjlighet att samtala och reflektera över bild och text i boken. När barn får 
möjlighet till att vara delaktiga i samtal kring boken skapas tillfällen för barns 
utveckling av språk och kommunikation men det främjar även barns 
identitetsutveckling. Barn är ofta ganska tidigt intresserade av böcker och då är det 
främst bilderna som är fokus (Utbildningsdepartementet, 2010). 
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande 
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och 
förändring, 

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

pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, 

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

begrepp och samband mellan begrepp, 

 
 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, (Skolverket, 

2010, s10). 

 

Matematik i förskolan innebär att barn ska få möjlighet att genom lek, 
kommunikation och samspel på ett lustfyllt sätt utveckla sina kunskaper kring 
matematiska fenomen så som tal, geometri och mätning. Barn ska även få möjlighet 
att utveckla sin förmåga att undersöka matematiska begrepp och problem samt 
använda sig av olika uttrycksformer för att kommunicera och resonera tillsammans 
med andra om sina tankar och idéer (Utbildningsdepartementet, 2010). 

2.3 Teoretiskt perspektiv  

Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet som grundar sig på 
pedagogen och filosofen Lev S Vygotskijs tankar kring barns utveckling och lärande. 
En teori som vi anser som lämplig att använda oss av för att belysa vårt resultat 
eftersom den utgår från att människan lär och utvecklas i samspel med andra 
människor samt med hjälp av medierande redskap (I Säljö, 2011), vilket i denna 
studie är sagor i olika former. I vår studie har vi valt att utgå ifrån tre centrala 
begrepp inom teorin vilka är samspel, mediering och fantasi som får en närmare 
beskrivning i de tre nästkommande avsnitten. 

2.3.1 Mediering och redskap 

Mediering innebär att människan använder och utvecklar olika redskap som stöd och 
hjälp i kommunikationen med varandra för att handla i och förstå omvärlden. 
Lärande sker när individen kan ta till sig och använda olika redskap, enskilt och i 
samspel med andra. Vygotskij beskriver att det finns både psykologiska och fysiska 
redskap.  De psykologiska redskapen använder individen för att kunna tänka och 
kommunicera med omvärlden som exempelvis vårt siffersystem och språket. Fysiska 
redskap, även kallat för artefakter, är tillverkade av människan för att kunna 
användas i olika situationer som exempelvis spade för att gräva eller pennor för att 
kunna skriva (I Säljö, 2011).  
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2.3.2 Samspel 

En central utgångspunkt är att barn utvecklas och lär i samspel med andra människor 
i sin omgivning. I samspel med andra kan barn få stöd att lära sig det som han eller 
hon ännu inte kan, vilket Vygotskij benämner som den närmsta utvecklingszonen. 
Språket beskrivs som det viktigaste av de psykologiska redskapen, eftersom det är 
genom kommunikation med andra som människan utvecklas som en tänkande 
individ. En av Vygotskijs större insikter är att individens inre tänkande är länkat till 
det sociala samspelet. Språket har därmed flera funktioner eftersom individen i 
samspel med andra får sociala erfarenheter som sedan ligger till grund för det egna 
tänkandet (I Säljö, 2011). Ur ett pedagogiskt perspektiv innebär det att barn i 
förskolan ska få möjlighet till samspel med andra, både barn och vuxna, för att främja 
lärandet (I Strandberg, 2006). 

2.3.3 Fantasi 

Alla människor, stora som små, har en kreativ förmåga som benämns som fantasi. 
Det är kreativiteten som gör att människan kan skapa nya redskap och utveckla nya 
kunskaper. Vygotskij menar att det finns två grundläggande handlingar i människans 
beteende där den ena är den reproduktiva och det andra den kombinatoriska. Den 
reproduktiva handlingen innebär att människan upprepar tidigare handlingar och 
intryck medan den kombinatoriska innebär att människan skapar nya handlingar 
med hjälp av de tidigare erfarenheterna. Det i sin tur menar Vygotskij innebär att 
människan är en individ som strävar och utvecklas framåt. För att förstå den kreativa 
förmågan måste man se sambandet mellan fantasi och verklighet. Fantasin är alltid 
uppbyggd av verkligheten och en individs tidigare erfarenheter. Vygotskij menar att 
fantasin aldrig skulle kunna uppstå ur ingenting. Det är i människans tidigare 
erfarenheter som det finns material för fantasin att utvecklas. Med den 
utgångspunkten innebär det att barn har sämre fantasi än vuxna eftersom de inte har 
lika många erfarenheter av omvärlden. Det innebär utifrån ett pedagogiskt perspektiv 
att barn i förskolan måste få möjlighet att utveckla många nya erfarenheter i 
verkligheten för att främja den kreativa förmågan (Vygotskij, 1995). 

3 Metod 

I det här kapitlet redovisas hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie och 
hur vi har förhållit oss till de etiska principerna. 

3.1 Val av metod  

För att uppnå syftet med studien har vi valt en kvalitativ metod i form av intervjuer. 
Val av metod grundar sig i viljan att ta del av förskollärares uppfattningar kring sagor 
som verktyg för barns matematikinlärning. En kvalitativ ansats innebär att studiens 
syfte är att synliggöra människors uppfattningar kring den värld de lever i (Tivenius, 
2015). 

3.2 Datainsamlingsmetod  

Studiens resultat är baserat på åtta semistrukturerade intervjuer där vi tagit hjälp av 
en intervjuguide med 10 fasta frågor uppdelade i olika teman (se bilaga 1). Den 
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semistrukturerade intervjun gav oss möjlighet att följa upp informanternas svar med 
följdfrågor vilka också har bidragit till studiens resultat (Bryman, 2011). Det gav oss 
goda möjligheter att ta del av tillfrågade förskollärares uppfattningar kring sagor som 
verktyg för barns utveckling och lärande inom matematik.  
 

Ett missivbrev (se bilaga 2) med information om studiens syfte och en förfrågan om 
att delta i en intervju skickades via mail till åtta olika förskolor som på något sätt 
arbetar med sagor i sin verksamhet för att främja barns utveckling och lärande. Efter 
att samtycke gavs, via mail och telefon, bokades tid för intervju in med åtta 
informanter fördelade på tre olika förskolor samt att intervjuguiden skickades i 
förväg via mail till respektive informant. Förskolechefen på respektive förskola samt 
föräldrar har även i förväg blivit informerade om vår studie och genomförandet av 
intervjuer med personalen.  
 

Åtta enskilda intervjuer genomfördes, varav sex stycken genomfördes tillsammans 
och två enskilt. Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och pågick i genomsnitt 30 
minuter för att sedan transkriberas. Bryman (2011) menar att intervjuer bör spelas in 
eftersom anteckningar kan innebär en risk för att den som intervjuar kan bli 
ofokuserad, vilket försvårar att lyssna in och ställa följdfrågor. Alla intervjuerna 
genomfördes i ett avskilt rum på de olika förskolorna. Bryman (2011) menar att det är 
av vikt att intervjun sker i en lugn miljö för att inspelningen ska få bra kvalitet och att 
den som intervjuas känner sig trygg med att ingen annan kan höra. Sju stycken av 
informanterna kontaktades igen, via mail, för en eller flera kompletterande frågor för 
att tydliggöra informanternas svar kring någon eller några av de tidigare ställda 
frågorna. Det blev synligt under arbetet med sammanställningarna av insamlad data, 
som beskrivs under nästkommande avsnitt 3.3, att vi ibland missat att ställa viktiga 
följdfrågor till informanternas svar. Det blev även synligt att informanterna troligen 
inte uppfattat två av våra intervjufrågor korrekt vilka var; Vad innebär matematik för 
dig i förskolan i relation till barnen? Hur ser du på dina egna erfarenheter och 
kompetenser gällande matematik? 

3.3 Databearbetningsmetod 

Efter genomförda intervjuer lyssnade vi var för sig igenom och transkriberade 
inspelat material jämnt fördelat mellan oss två. Transkriptionen skrevs i programmet 
GoogleDocs för att därefter tillsammans läsas igenom och sammanställa 
informanternas svar utifrån vårt syfte, forskningsfrågor och teoretiskt perspektiv. 
Sammanställningen har sedan skickats till respektive informant för godkännande. 
Transkriptionerna av varje enskild intervju färgkodades för att kunna särskilja 
informanternas svar och därefter sökte vi efter begrepp som var centrala i 
informanternas utsagor. De begrepp som hittades var exempelvis samspel och 
kommunikation som tydligt kunde kopplas till studiens teoretiska perspektiv. Nästa 
steg var att jämföra sammanställningarna för att urskilja teman i informanternas 
utsagor, vilket blev grunden för kategorierna i vårt resultat (Tivenius, 2015). För att 
underlätta denna process valde vi att skriva ut sammanställningarna eftersom vi då 
kunde klippa ut respektive informants utsagor på intervjufrågorna för att få en 
tydligare överblick. Resultatet analyserades sedan utifrån valt teoretiskt perspektiv 
samt tidigare litteratur och forskning inom området. 
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3.4 Urval  

Studien har genomförts utifrån ett målinriktat urval där informanter har kontaktats 
som ansågs vara relevanta för vår studies syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2011). 
I inledningen av studien kontaktades flera förskolor i mellersta Sverige med kravet 
att de på något sätt arbetar aktivt med sagor i sin verksamhet. Förskolorna som vi tog 
kontakt med hittades genom Google och valdes ut på grund av att sagor ligger till 
grund för eller genomsyrar stora delar av deras verksamheter. Det visade sig att flera 
av förskolorna inte var intresserade av att delta eftersom svar uteblev eller att de 
tackade nej på grund av tidsbrist. Vi fick då bredda sökandet efter förskolor till både 
mellersta och södra Sverige. Vårt val att intervjua förskollärare baserar vi på deras 
utbildning och erfarenheter kring barns utveckling och lärande (Bryman, 2011). 
Informanterna har olika lång erfarenhet av att arbeta inom barnsomsorgen som 
sträcker sig mellan 2 till 30 år. Två av informanterna arbetar med 1-3 åringar och 
resterande sex informanter arbetar med 3-5 åringar.  

3.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten ska bedöma om resultatet i studien är tillförlitligt och det genom att 
studien är genomförd på rätt sätt (Tivenius, 2015). I arbetet med studien har flera 
faktorer tagits hänsyn till för att stärka studiens tillförlitlighet. Informanter har valts 
ut från förskolor i olika städer för att ge en bredare syn inom valt forskningsområde. 
För att informanterna i studien ska känna sig trygga och kunna vara koncentrerade 
har intervjuerna genomförts i ett lugnt och avskilt rum vilket även kan bidra till mer 
tillförlitliga svar, eftersom ingen annan kan höra (Bryman, 2011).  Vårt val att spela in 
intervjuerna ökar också tillförlitligheten eftersom det gav oss möjlighet att lyssna på 
informanternas svar i sin helhet inför tolkningsarbetet. Informanterna har även fått 
ta del av sammanställningen av intervjuerna för att ge oss en bekräftelse på att vi har 
förstått dem korrekt, en så kallad respondentvalidering (Bryman, 2011). Vårt val att i 
efterhand kontakta sju av åtta informanter med kompletterande frågor anser vi 
bidragit till att öka tillförlitligheten eftersom svaren på de frågorna gav studien en 
djupare bild av informanternas uppfattningar om sagor och matematik.  
Informanterna informerades om att svaren behandlas konfidentiellt vilket kan vara 
betryggande och ha ökat tillförlitligheten i deras svar. Den interna tillförlitligheten 
anser vi har ökat genom att informanternas svar har tolkats genom det teoretiska 
perspektivet (Bryman, 2011).  

Studiens tillförlitlighet ökar även när forskningsprocessens olika faser redogörs vilket 
framkommer i den här uppsatsen genom att exempelvis valt forskningsområde, 
urval, bearbetningsmetod och empiri har beskrivits. Under forskningsprocessens alla 
faser har vi även fått handledning vilket också anses ha gynnat studiens tillförlitlighet 
(Bryman, 2011). Ambitionen med studien har inte varit att påvisa hur förskolor 
arbetar med sagor som verktyg för barns matematikinlärning, dels på grund av att 
studiens omfattning är för liten och mer fokuserad på djup än bredd och dels för att 
förskolors verksamheter ser olika ut (Bryman, 2011). Vi har återgett studiens resultat 
på ett detaljerat och tydligt sätt för att därmed istället öka möjligheten för andra 
pedagoger att kunna använda studiens resultat i sin egen verksamhet (Lincoln & 
Guba i Bryman, 2011). 
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3.6 Etiskt förhållningssätt  

Vi har förhållit oss till de etiska principerna eftersom det är av vikt att de personer 
som medverkar i forskning skyddas och inte kommer till skada eller utsätts för 
kränkningar (Hermerén, 2011). I enlighet med informationskravet har ett missivbrev 
(se bilaga 2) med information om studiens syfte och en förfrågan om att delta i en 
intervju skickats via mail. De tilltänka informanterna upplystes om frivilligheten att 
delta, att intervjun kan avbrytas utan negativa konsekvenser för dem själva och att 
inga namn kommer att nämnas under arbetet med studien. Det informerades även 
om att intervjuerna sammanställs till ett resultat som andra och examinerande lärare 
kommer ta del av. De fick även information om att slutresultatet kommer att 
publiceras på databasen DIVA. Enligt samtyckeskravet har vi fått medgivande till 
intervjuer via mail och telefon för att därefter boka in tider för intervju. Uppgifter 
som kan knytas an till informanterna i studien har behandlats konfidentiellt samt att 
insamlad och transkriberad data har förvarats på en lösenordsskyddad dator och 
telefon i enlighet med konfidentialitetskravet. Informanterna har informerats om att 
insamlad data enbart kommer att användas för att uppnå syftet med den här studien i 
enlighet med nyttjandekravet.  

4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras först empirin för att sedan efterföljas av en tolkning 
utifrån det teoretiska perspektivet och tidigare litteratur och forskning.  

4.1 Empiri 

4.1.1 Förskollärarnas syn på matematik i förskolan 

Alla förskollärare har uppfattningen om att matematik finns överallt i vår vardag. 
Den kan de använda sig av för att spontant synliggöra matematik för barnen. Det 
framgår även att alla förskollärarnas uppfattning är att matematiken i förskolan är 
bred och innebär mer än att bara räkna tillsammans med barnen. 
 

Matematik finns ju verkligen i allt vi gör. Det är absolut inte bara när vi sitter här 
och räknar. Det är ju i princip från det att barnen kommer till förskolan till att de 
går hem. När vi sitter och äter, när vi klär på oss, när vi klär av oss och jag vill inte 
att de ska tänka att matematik kommer sen i skolan /.../ matematik går vi igenom i 
nästan allt vi gör /.../ former det är det ju, hur vi ser ut längd, vikt, allt möjligt är 
matematik (Informant 1). 

 
Jag ser matematik överallt. Det finns i former, i mönster, i antal, i tid, i 
rumsuppfattning, i mäta, i likheter och olikheter, massor av begrepp och lägesord 
som uppe på, under, bredvid, alltså matematik är jättemycket (Informant 4).  
 

De flesta förskollärare lyfter fram att kunskaper inom matematik är av vikt för att 
utveckla kunskaper i andra ämnen samt för att som individ kunna vara delaktig i 
samhället och att grunden för barns matematiska förståelse läggs redan i förskolan.  
 

Du klarar dig inte i livet utan en bra mattekunskap /.../ matematik för oss i 
förskolan handlar om att vi ska ge grunderna i matematik. Det har visat sig att de 
elever som får svårt för matte längre fram inte har fått med sig grunden i 
matematiken /.../ (Informant 5).  
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När jag sätter ord på olika matematiska begrepp i för barnen meningsfulla 
sammanhang så kan dessa kunskaper bli relevanta för barnen när de senare möter 
begreppen i andra sammanhang som till exempel generalisering och att urskilja och 
särskilja egenskaper (Informant 6). 

 
Man behöver ha läsförståelse för att förstå matematik, och för att förstå 

matematik behöver man ett språk. Andra ämnen som kräver matematik är 
till exempel de naturorienterade ämnena (Informant 7).  

 

En av förskollärarna poängterar även vikten av att arbeta konkret med matematik i 
förskolan, att processen går från det konkreta till det abstrakta där barnen får 
möjlighet att möta matematik på flera olika sätt i olika situationer.  
 

Det handlar om att arbeta med matematik på ett konkret sätt. Gå från det konkreta 
till det abstrakta och i många olika former. Man pratar om representationsformer, 
att man ska kunna se det i olika sammanhang och förstå. 3 kan vara två myror och 
en elefant. Det kan vara numret på din gata eller bussen eller hur många fingrar 
som du håller upp, en siffra, en abstrakt siffra då (Informant 5). 

 

Några av förskollärarna understryker att barn ska få möta matematik i sammanhang 
som är meningsfulla för barnen.  
 

Matte för mig i relation till barnen handlar om att det ska vara roligt och det ska 
vara meningsfullt och att de ska kunna använda matematiken i meningsfulla 
sammanhang för barnen. Det meningsfulla är väldigt viktigt då, de kan använda den 
i leken /.../ i hela sin vardag kan man säga (Informant 5).  

4.1.2 Förskollärarnas syn på arbetet med sagor i förskolan  

Flera av förskollärarna beskriver att sagor som verktyg skapar möjligheter för en 
gemensam utgångspunkt för förskollärare och barn att sträva mot målen i förskolans 
läroplan. Några av förskollärarna lyfter även fram att sagor skapar möjligheter för ett 
lustfyllt lärande i förskolan. 
 

/.../ det är ju att ha sagan som utgångspunkt, det handlar ju dels om att det blir ett 
lustfyllt lärande. Alla barn har samma utgångspunkt man har väldigt mycket att 
samlas kring som man kan jobba med, barns delaktighet. Man kan jobba med 
matten och man kan jobba med alla olika områden /.../ det är en knytpunkt som 
alla känner igen och har en relation till (Informant 5).  

 

En av förskollärarna lyfter även fram att hon försöker bryta ner strävansmålen i 
förskolans läroplan med hjälp av sagan för att skapa förutsättningar för barnen att få 
med den kunskap som står i läroplanen. Samma förskollärare understryker att det är 
viktigt att se sagor som en utgångspunkt för lärande eftersom sagor inte kan ses som 
en grund som barnen kan stå på senare i livet.  
 

Sagor är ingen grund, det är en utgångspunkt. Man kan inte ha sagan som grund. 
Sagan är ingenting som du står på som grund i din fortsatta utveckling. Rödluvan är 
inte någon grund som du står på sen när du ska ut i livet, men matematiken är en 
grund som du kan använda dig av. Det [sagan] är en utgångspunkt för lärande  
(Informant 5).  

 

Några av förskollärarna lyfter fram att de dagligen läser och berättar sagor för barnen 
och en förskollärare berättar att sagor används för att introducera teman för barnen. 
Flera av förskollärarna beskriver att en och samma saga genomsyrar deras arbete i 
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förskolan under året. Det blir synligt genom att de bygger fysiska miljöer utifrån 
sagan och använder sig av handdockor i olika aktiviteter baserat på karaktärerna. 
Förskollärarna själva klär även ut sig till olika karaktärer för att besöka förskolan och 
ge barnen material eller uppdrag.  
 

Vi läser ju alltid sagor /.../ I samlingen har vi med det för att introducera. Vid tema 
när vi jobbade med till exempel 112. Vi börjar alltid med att läsa en bok (Informant 
1).  

 
Vi väljer att ha en saga som är gemensam över hela året som vi pedagoger tar fram 
/…/ Böckerna som vi jobbar med väljs noga ut och sedan röstar vi på vilken som ska 
bli årets saga. Det ser väldigt olika ut på alla avdelningar. Även om vi jobbar med 
samma saga, kan det se olika ut vart det bär vägen och vad det är som fångas upp på 
sin enskilda avdelning (Informant 7). 

 

De flesta av förskollärarna lyfter fram att de arbetar med bilderböcker, flanosagor och 
handdockor tillsammans med barnen. Flera av förskollärarna berättar att de arbetar 
med muntligt berättande med hjälp av konkret material i form av sagolådor. Ett fåtal 
av förskollärarna beskriver att de arbetar med ritsagor, bordsagor och appar där 
barnen kan skapa egna sagor eller lyssna på sagor.  
 

Flanosagorna tycker de [barnen] jättemycket om för att de visar varje litet avsnitt 
man läser. Man lägger ut bilder och så får de själva sitta och titta på dem  
(Informant 1).  
 
/.../ visst fungerar böcker bra på alla sätt men med sagolådor kan man berätta fritt 
och använda rösten för att göra det lite mer spännande. Man kan utveckla saker 
och ting som de [barnen] gillar och jag kan använda sagan på ett helt annat sätt 
genom att jag plockar fram figurer under tiden som jag berättar (Informant 6). 

 
Det är flanosagor och ritsagor /.../ man får ju väldigt mycket för att man har tillgång 
till sagor och böcker. Litteraturen finns tillgänglig för barnen så det blir naturligt för 
dem /.../ de har förstått konceptet, vad en saga är. De [barnen] får det här att vi 
levandegör sagor genom upplevelser. Det blir en ingång till sagan på ett 
tredimensionellt sätt (Informant 7). 

4.1.3 Barns intresse som grund för samspel och lek   

Flera av förskollärarnas uppfattning är att när barnen är intresserade av och kan 
relatera egna erfarenheter till sagornas innehåll öppnar det upp för samspel mellan 
barn, förskollärare och saga. Några av förskollärarna lyfter fram vikten av att använda 
sig av konkret material för att främja samspelet mellan barn och barn samt barn och 
vuxen. 
 

Det är självklart att man lyfter fram det de funderar kring då. Då blir det ju sagor 
och matematik. Man försöker ju att fånga upp barnens intressen så mycket det går. 
Det är så viktigt att fånga det och vi diskutera mer (Informant 1).  

 
/.../ de tittar på en och sen börjar de berätta /.../ inte bara där man är utan de 
berättar vad de har för erfarenheter hemifrån. Helt plötsligt kan de berätta om igår, 
vad jag gjorde där och då jämför de sig, relaterar till sig själva och till boken. Då blir 
det ju det där samspelet mellan pedagog och barn och bok (Informant 3).  
 
Om man sitter med en bok när jag har flera barn runt omkring. Jag upplever att jag 
kan fånga in barnen och fånga upp det de säger i det sammanhanget, men det blir 
lite på olika sätt. På vår avdelning är verkligen den här stunden när vi berättar 
sagor, verkligen en rolig stund och de [barnen] älskar det och de ber om att jag ska 
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berätta fler sagor och ta ner fler lådor. Den stunden är så inbjudande till en 
kommunikation för att vi har fått den så positiv. Där av tycker jag att jag också kan 
använda den stunden väldigt väl till att skapa ett samspel (Informant 6). 

 

Flera förskollärare menar att samspelet kring sagorna bjuder in till lek där sagans 
innehåll bearbetas av barnen men två av förskollärarna understryker att det kan skilja 
sig beroende på barnens ålder. En förskollärare upplever dock inte att barnen 
bearbetar sagorna i leken men att ord och begrepp från sagorna kan användas av 
barnen.  
 

Jag tror att den [sagan] är väldigt synlig och tydlig för barnen. Barnen leker ju och 
bearbetar sagan hela tiden i sin lek och vi tillför material för att utveckla lekarna 
(Informant 4).  
 
Det sker nog mer hos äldre barn för att våra barn leker fortfarande ganska mycket 
bredvid. De kan leka med varandra men de behöver ganska mycket stöttning utav 
oss (Informant 7). 

 

Några förskollärare lyfter även fram att sagorna blir en gemensam grund för samtal 
och upplevelser för barnen. En av förskollärarna beskriver hur arbetet med sagor 
dokumenteras i en pärm som barnen har tillgång till där de tillsammans kan prata om 
sina upplevelser och lära av varandras olika erfarenheter av sagornas innehåll.  
 

Vi har en pärm där vi sätter in all dokumentation under året så att man kan gå 
tillbaka och minnas igen och prata igen. Vi har även dokumentation på väggarna, 
allt för att få en möjlighet att minnas, gå tillbaka igen och bearbeta på nytt det man 
upplevt. Att få bearbeta tillsammans med sina kamrater som kanske tar till sig 
något annat i sagan som man själv inte har gjort. Barnen lär av varandra, får syn på 
varandras olika läranden (Informant 4). 

4.1.4 Matematik i sagorna  

Flera av förskollärarna beskriver att det inte spelar någon roll vilka sagor som de 
arbetar med. Tar de bara på sig sina matematikglasögon finns det matematik i alla 
sagor. Alla förskollärare beskriver att matematiken kan synliggöras för barnen genom 
att tillsammans reflektera kring bilder och text i en bilderbok. Några av 
förskollärarna berättar att de även använder sig av konkret material för att berätta 
sagor med fokus på matematik med hjälp av sagolådor, flanosagor och handdockor. 
Samtliga förskollärare anser att de med hjälp av sagor kan kommunicera matematik 
med  barnen.  
 

Matematik kan vi också sitta och läsa i böcker. Vi har ju böcker som är lite större, 
då läser vi ett litet avsnitt sen får de titta på bilderna. Det kan vara att de får räkna 
på själva bilden till det vi har läst. Det kan vara att vi plockar fram olika saker som 
de ska titta på som har med boken att göra (Informant 1). 

 
Vi läser ju böcker hela tiden. Just flanossagorna är bland annat Tre små grisar och 
Guldlock och de tre små björnarna finns sen har vi även en saga som handlar om en 
bonde /.../ just för att lära matematik tycker jag att flanosagor är väldigt bra. Dels 
får du höra sagan och dels får du se antal, färger, former. Det blir både att lyssna 
och använda synen. Det är väldigt bra, det blir dubbelt [fler sinnen]. Sist gjorde jag 
sagan om de Tre små grisarna /.../ Då tänkte jag siffran 3, de [barnen] satt och 
lyssnade och tyckte det var intressant eftersom de följer med och lyssnar och sitter 
stilla och funderar. Vissa är med mer än andra just för att de frågar och så. Då får 
man ju en dialog tillsammans med barnen (Informant 2). 
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När vi sitter med boken, som vi också gör /.../ Matematik är ju också att förklara. 
Vad tror ni händer sen? Vad ska de göra där? Hur tror ni de ska göra för att bygga 
upp cirkusen? Vad behöver man då? Ser vi mönster på den här sidan? Ser ni 
vimplarna? Ser ni likdana? (Informant 4).  

 

De flesta av förskollärarna lyfter fram att den matematik som kan synliggöras för 
barnen med hjälp av sagor är färg, form, tal, storlek och att jämföra. Två av 
förskollärarna lyfter även fram rumsperspektiv och en av dessa förskollärare menar 
även att barn får möjlighet att förklara, argumentera och hitta mönster i sagor. En 
förskollärare lyfter fram mäta och väga och en annan tid.  
 

Ibland när man har en bok, så är det ett träd, är det högt, lågt, litet träd? Ja, men 
vad många kaniner som det var här! Man tittar på bilderna och jämför olika saker. 
Då får man med barnen. Så även näst stört och näst minst /.../ (Informant 3).  
 
Vi jobbar med våra handdockor och kan bygga upp matematiksagor. Karaktären 
Hugo går på lina och det vill de andra karaktärerna också prova. Det är tio olika 
djur som ska upp på den här linan men två vågar inte gå upp. Hur många är uppe 
på linan nu? För att förstå att talet 10 består av delar, fem ramlar ner. Hur många 
är på linan nu? För att förstå att ett större tal också består av delar, att 10 består av 
2 och 8 och 5 plus 5. Det är jättelätt att få in matematik i sagan (Informant 4). 

 
/.../  också matematiken genom att jag benämner, räknar eller pratar om olikheter 
och skillnader. Just att berätta saker gör att jag kan lyfta den dimensionen väldigt 
enkelt (Informant 6). 

 

Några av förskollärarna beskriver att sagans innehåll blir en del av barnens lekmiljö.  
 

/.../ det fanns girlanger, det fanns runda mattor och det var tält [i sagan]. Idag 
började vi med att vi skar papper så gjorde vi girlanger. Utifrån det blir vissa [barn] 
väldigt intresserade av att mäta, den där cirkusdirektören tyckte också mycket om 
att mäta och väga. Barnen fick en kilosten av honom och så fick de två meterstavar 
/.../ Nu tog de äldsta killarna självmant [meterstaven]. Hur många meter har vi 
[barnen] gjort? Då går de och hämtar och lägger ut [meterstaven] och börjar; en och 
så har vi två, så la de dem jämte varandra /.../ (Informant 5).  

 
Jag tog med bilder från gården /.../ hur vi använder sagan i vår lekmiljö. Den starka 
vargen har kommit med hinkar och hinkarna väger olika mycket. Vargen försöker 
bli stark hela tiden, det finns på filmer hur han lyfter hinkar och liknande. Det här 
har vi i vår lekmiljö, då står de [hinkarna] på stubbar, men det finns bara fyra 
stubbar så det är en hink över och sen väger de olika. Det är sådan lekmiljö som 
finns ute på gården då vi har lite olika rum i rummet. Jag går dit som pedagog och 
sätter mig ner då får jag ju barn där och så kan vi prata om hinkarna på många olika 
sätt /.../ (Informant 6).  

 

De flesta av förskollärarna anser att barn får ett lekfullt förhållande till matematiken 
med hjälp av sagorna. Flera förskollärare menar att barnen får uppleva matematik 
och kan knyta an matematiken till sagorna och därmed få en bra relation till ämnet 
eftersom de kan relatera matematiken till något konkret. Några förskollärare lyfter 
även fram att med hjälp av sagorna kan de väcka ett intresse hos barnen för 
matematik och ge barnen en bredare bild av vad matematik är.  
 

Jag tror att det bli lustfyllt för dem och lära sig matematik att det inte blir så 
uppradat liksom. Att de får lära sig på ett lekfullt sätt (Informant 2).  
 

Jag tror att de får ett väldigt lekfullt förhållande och jag tror att det blir 
väldigt kopplat till en upplevelse. För mig är det den bästa inlärningen. Det 
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blir i ett meningsfullt sammanhang som jag tror att barnen får med sig på 
det här sättet. Det är inte något som jag som pedagog lär ut utan det är 
något som vi är i tillsammans (Informant 6). 

4.1.5 Förskollärarens roll och kompetens  

Samtliga förskollärare uppfattar det som att det är deras uppgift att synliggöra den 
matematik som finns i sagorna genom att sätta ord på och använda sig av korrekta 
matematiska begrepp. Två av förskollärarna understryker även vikten av att tala om 
för barnen att det är matematik som de arbetar med eftersom det är först då som 
barnen kan relatera begreppen till matematiken. Två andra förskollärare menar att 
det är av vikt att ta tillvara på barnens visade intresse för matematik och utifrån det 
utmana barnen vidare i sitt matematiska tänkande.  
 

/.../ att man försöker att vara tydlig hur man använder sitt språk och att man 
kanske inte är rädd för att använda de matematiska begreppen tidigt /.../ alltså när 
de är små, för det är ju någonting som de hört så kanske de förstår det senare i 
andra sammanhang (Informant 7).   

 
/.../ det är viktigt att vi [förskollärarna] sätter ord på saker oavsett om det är de 
matematiska begrepp eller andra begrepp. Matematik är ju över, under, långt bort, 
nära och man ska kunna visa upp när vi använder dem /.../ så småningom förstår 
de innebörden av dem [begreppen] men om vi inte använder begreppen då kommer 
man ingenstans (Informant 8).  

 

Alla förskollärare menar att som förskollärare måste man ha goda kunskaper inom 
matematik för att kunna synliggöra den vilket samtliga förskollärare uttrycker att de 
har. Flera av förskollärarna påpekar att det är det egna intresset för matematik som 
ligger till grund för hur och vilken matematik de själva synliggör för barnen i 
förskolans verksamhet. Två av förskollärarna berättar att de upplever att de lär 
mycket om vad matematik är i förskolan genom att vara medupptäckare med barnen. 
 

Jag tycker att jag har ganska stor erfarenhet och kompetens av matematik. Det är 
bra när man är tillsammans i ett arbetslag att man kan peppa varandra och fråga 
varandra. När man har jobbat ett tag får man ju mer kött på benen när det gäller 
grejer. Det gäller ju att våga också. Våga prova nya saker istället för att köra på det 
invanda som man har gjort ett tag (Informant 2).  

 
Jag ser att jag har väldigt god kompetens faktiskt. Jag har alltid varit intresserad 
och sen har jag läst matte på universitet, 15 poängsutbildning på avancerad nivå på 
NCM. Vi har haft Elisabeth Doverborg, Görel Sterner, Camilla Björklund och de här 
forskarna. De var våra lärare. Superbra utbildning. Den var helt fantastisk och hur 
de lagt upp den. Det är ju det som är så kul. Man tänker att matte bara är antal, men 
det är ju allt. Det finns ju matte i allt (Informant 5).  

 

Jag tycker jag har den kompetens för matematik på förskolan som jag behöver, jag 
har fått mer erfarenhet /.../ att matematik inte bara är att räkna/.../ Jag lär mig av 
barnen också /.../ vi är medupptäckare också och då lär man sig olika saker 
(Informant 8).   

 

Flera av förskollärarna beskriver även vikten av att reflektera tillsammans i 
arbetslaget kring arbetet med sagor.    

Det blir fem nominerade böcker som presenteras på ett otroligt lustfyllt sätt. Då 
lobbar vi för och lyfter fram varje bok. Sen sätter vi oss i tvärgrupper och diskuterar 
hur man kan lyfta fram de olika läroplansområdena i varje bok och hur man skulle 
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kunna jobba med dem, bygga miljöer ur det som finns i boken. När man spånat 
kring varje bok vill man jobba med alla fem men sen är det en stor omröstning 
(Informant 4). 

 

Flera av förskollärarna berättar att deras syfte med att använda sagor för att främja 
barns utveckling och lärande inom matematik är att barnen ska få en förståelse för 
ord och begrepp inom ämnet samt att barnen ska få en bredare bild av vad matematik 
innebär. Några av förskollärarna lyfter fram att de med hjälp av sagan vill ge barnen 
en matematisk grund att stå på inför framtiden. En förskollärare vill med hjälp av 
sagorna lyfta matematiken på ett roligt sätt för att göra barnen nyfikna på matematik. 
 

Jag tror mycket handlar om att som pedagog göra matematiken synlig för barnen. 
Att barnen får möta matematiken i meningsfulla sammanhang, att de ser nyttan av 
den /.../Barnen får en mer positiv relation än vad jag själv fick. Den blir meningsfull 
för dem. Att det är lustfyllt och roligt att jobba med matematik, att det inte är något 
tråkigt. Jag tycker att matematik har en stämpel över av att vara tråkigt, men det är 
den inte alls. Den är rolig (Informant 4).  
 
Det är ju att lyfta matematiken på ett roligt sätt, att göra matte av sagan. Att barnen 
ska tycka att det är kul och ska bli nyfikna, det är mitt syfte. Att de [barnen] ska få 
med sig grundläggande matematik inom alla områden inom matematik  
(Informant 5).  

 
Jag brinner ju för språket och man kanske lätt gör det på den här förskolan om man 
tänker språk och sagan. Matematik kan ju vara lite svårare att hitta naturligt för 
mig, matematik blir nog mer prepositionerna, lägesord, beskrivning. Att sätta ord 
på det som sker, det kan man ju göra även med matematikens språk (Informant 7).  
 

Flera av förskollärarna beskriver att deras egna tidigare erfarenheter av matematik 
inte alls stämmer överens med hur de arbetar med matematik i förskolan idag. De 
berättar att det beror på att deras syn på matematik idag är bredare och att de som 
pedagoger är mer medvetna om vad som är matematik i vardagen och i förskolan är.  
 

Är man i en profession och ska jobba måste man grotta ner sig i vad det faktiskt 
innebär och hur man kan jobba med små barn och matematik. Är man proffsig kan 
man inte bara referera tillbaka till sin egen matematik, man får sätta sig in i 
läroplanen och vad det står där och hur man jobbar med små barn /.../ Om jag bara 
skulle ha utgått från min egna lilla kompetens som jag hade innan hade barnen inte 
fått med sig så mycket. Jag hade kanske klappat mig på axeln om jag hade räknat 
barnen på en samling och tyckt att jag hade gjort matematik (Informant 4).  
 
Jag ser ju att jag hela tiden behöver vidga mitt begrepp om vad matematik är och 
att det som jag har med mig från skolan inte alls stämmer överens med mitt 
förhållningssätt som pedagog nu när jag tänker på matematik. När jag gick i skolan 
så var min syn på matematik begränsad till sifferskrivning och räkning. I min roll 
som pedagog ser jag på matematik i ett vidare begrepp. Min uppgift är att 
synliggöra den matematik som finns i leken, i vardagen och vårt arbete med sagan. 
(Informant 6).  

5 Resultatanalys 

I det här kapitlet redogör vi för vår tolkning av resultatet utifrån det sociokulturella 
perspektivets syn på mediering, samspel och fantasi samt tidigare litteratur inom 
området.  
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Resultatet visar att förskollärarna i vår studie uttrycker att matematik finns överallt i 
förskolans vardag och de vill att barnens nyfikenhet för matematik ska väckas genom 
ett lustfyllt arbetssätt. Precis som Emanuelsson (2008b) betonar visar vårt resultat att 
sagor i förskolan ger förskollärarna stor potential att lyfta matematik på ett lustfyllt 
sätt. Matematik finns i alla barnböcker bara man har sina matematikglasögon på. Vårt 
resultat har gett oss en förståelse för att sagor som verktyg inte kan ses som en grund 
för barns matematikinlärning utan en utgångspunkt. Det är matematiken som är en 
grund att bygga vidare på och inte själva sagorna.  

5.1 Synliggörandets mediering  

Utifrån vårt resultat har det framkommit att alla informanter i stort sätt nämner att 
de idag, efter sin förskollärarutbildning, har en mer positiv syn på matematik än vad 
de hade under sin uppväxt. Skolinspektionen (2012) påvisar att negativa erfarenheter 
och okunskap ofta leder till en ovilja hos förskollärare att lyfta matematiken i 
förskolans vardag. Vi finner det inspirerande att informanterna i vår studie istället 
väljer att se sina egna negativa erfarenheter som en motor för att ge barnen en 
mer positiv upplevelse av matematik än vad de själva fick som barn. Orsaken till att 
våra informanter har en mer positiv syn idag kan bero på en större kunskap om vad 
matematik i förskolan innebär. Vi tolkar det som att utbildning gör skillnad eftersom 
förskolläraren har vidgat den egna snäva bilden av matematik där räkna var i fokus 
för en större medvetenhet för matematikens bredd. En kunskap som vi tror har vuxit 
fram i och med den förtydligande bakgrunden till förskolans reviderade läroplan 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Det blir tydligt i vårt resultat att informanterna 
ser ett samband mellan de egna kompetenserna inom matematik och vilken 
matematik som de kan synliggöra för barnen i arbetet med sagor. Det knyter vi an till 
Björklund (2013) som betonar att förskollärare bör ha grundläggande kunskaper 
inom matematik för att kunna synliggöra och stödja barnen i deras matematiska 
utforskande i förskolan.  
 

I vårt resultat kan vi se ett tydligt samband mellan sagor och möjligheten att 
synliggöra matematikens språk. Informanterna är av uppfattningen att de med hjälp 
av sagor och språket, som medierande redskap, kan kommunicera med barnen kring 
matematiska ord och begrepp för att synliggöra en bred bild av matematik (Säljö, 
2011). I den kommunikation som sker kring sagorna är vår uppfattning att barnen får 
möjlighet att uppleva en bredare bild av matematiken eftersom Bishops sex 
matematiska aktiviteter räkna, mäta, lokalisera, designa, förklara och leka blir synliga 
i förskollärarnas utsagor (Jmf Bishop, 1988). Det kan förstås som att det är först när 
man sätter ord på matematiken som den kan synliggöras för någon annan. Detta kan 
jämföras med Emanuelsson (2008b) som beskriver matematik som ett 
kommunikativt ämne och att det är först när förskollärare samtalar med barn om 
matematik som reflektion kan uppstå. Informanterna i vår studie har beskrivit att 
med sagor som utgångspunkt kan barn bli mer nyfikna på och få en mer lustfylld 
relation till matematiken. Det lustfyllda lärandet inom matematik ser vi som en 
process som växer fram när förskollärare i samspel med barnen, utifrån deras 
intressen, utforskar matematiken i sagorna. För barn är det lustfyllda lärandet och 
mötet med matematik av stor vikt inför framtiden eftersom grunden för barns 
kunskaper och intresse för matematik läggs redan i förskolan menar Bäckman (2015).  
 

Emanuelsson (2008b) skriver att barnböcker ofta används på förskolan för att främst 
utveckla barns språkutveckling och att det inte är lika vanligt att stödja barns lärande 
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inom matematik med hjälp av böcker. Gottberg (2006a) påpekar dock att barns 
språkutveckling och matematikutveckling inte är skilda från varandra utan barn som 
har svårigheter med språket ofta upplever matematiken som svår. Matematiken 
innehåller ord och begrepp som barnen måste förstå för att kunna använda sig av 
matematiken. I vårt resultat ser vi ett tydligt samband mellan informanternas arbete 
med sagor som verktyg och deras uppfattningar om barns matematikinlärning, men 
det finns inte ett lika tydligt samband mellan barns matematikinlärning och 
språkutveckling. Vår bedömning är att om sagor används med en medvetenhet av 
förskollärare kan dessa bli ett verktyg för att stödja både barns språk- och 
matematikutveckling. Dessa behöver inte vara skilda från varandra.  

5.2 Den didaktiska medvetenheten 

Vårt resultat påvisar att förskollärarna förutom goda kunskaper i matematik även 
behöver ha en didaktisk medvetenhet. Den didaktiska medvetenheten och det 
kollegiala samspelet på en av förskolorna i vår studie visade sig ha stor betydelse för 
förskollärarnas professionalitet och hur informanternas arbete med sagorna kunde nå 
en högre nivå. Vi tror att informanternas kollegiala samspel kring hur sagor och 
förskolans läroplan kan interagera med varandra öppnade upp för möjligheten att 
våga lämna sagostunden och följa barnens intressen för att skapa fler matematiska 
upplevelser i förskolans verksamhet. Björklund (2013) betonar att det är 
förskollärarnas uppdrag att tolka läroplanens matematiska innehåll för att kunna 
erbjuda en verksamhet som ger barn möjlighet att utveckla sina kunskaper inom 
ämnet. Även Kajetski och Salminen (2013) betonar vikten av att pedagoger har ett 
tydligt syfte med matematiken genom att använda sig av de didaktiska frågorna vad, 
hur och varför? Vi tycker oss förstå att det kollegiala samspelet bjuder in till en 
diskussion kring arbetet med sagor och samtal kring hur det fungerat, för att utifrån 
de tidigare erfarenheterna utveckla arbetet framåt (Vygotskij, 1995). När sagornas 
innehåll blir en gemensam utgångspunkt för hela verksamheten tänker vi att det 
främjar en trygghet hos både förskollärare och barn som i sin tur lättare möjliggör för 
ett fungerande samspel mellan barn och barn samt barn och vuxen.  Det kan förstås 
som att det kollegiala samspelet har en direkt påverkan för vilka möjligheter som 
skapas för barns samspel och lärande i olika aktiviteter och miljöer i verksamheten 
(Säljö, 2011). 

5.3 Samspelets magi  

Vårt resultat har stora likheter med Björklunds (2014) studie kring fördelarna med att 
använda sig av ett konkret material. Samma fördelar togs även upp av våra 
informanter då de kan använda sig av både verbala och visuella medel för att 
synliggöra barnens befintliga matematikkunskaper men även tillsammans med 
barnen utforska en variation av de matematiska begrepp som finns i sagor. I 
Björklunds (2014) studie betonas det även att det inte är de konkreta föremålen i sig 
som är av vikt utan hur förskolläraren använder sig av dem vilket också blir synligt i 
vår studie. Även Bäckman (2015) lyfter fram fördelarna med konkret material som 
stöd för att berätta sagor för barnen med fokus på matematik. Vår uppfattning är att 
informanterna i vår studie på ett lättare sätt kan bjuda in barnen till samspel kring 
sagornas innehåll med det konkreta materialet än med enbart själva bilderboken. Det 
på grund av att informanterna kan ge ett annat liv till sagan och att barnen får 
möjlighet att med flera sinnen uppleva en tredimensionell saga. Det kan precis som 
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Björklund och Pramling Samuelsson (2013) lyfter fram förstås som att det i samspelet 
mellan barn, förskollärare och konkret material skapas möjligheter för lekfulla 
aktiviteter inom matematik där förskolläraren kan ta del av barns tankar och idéer för 
att tillsammans med barnen utifrån sagor lösa olika problem i vardagen. Det kan även 
precis som Granberg (1996) lyfter fram förstås som att sagostunden behöver vara 
rolig och meningsfull för barnen för att kunna fånga deras koncentration och intresse, 
vilket i sin tur främjar barns lärande. Det blir tydligt att det är i samspelet mellan barn 
och barn samt barn och vuxen som fantasin får utlopp och det i sin tur ger barn och 
vuxna upplevelser som stärker den kreativa förmågan. Barn och vuxna får i samspelet 
möjlighet att utbyta erfarenheter och få med sig nya, som sedan ligger till grund för 
att utveckla fantasin och nya kunskaper (Vygotskij, 1995). Det kan sättas i relation till 
Bäckman (2015) som betonar att det är genom det sociala samspelet i lekar och 
aktiviteter som barn tillsammans med andra barn och vuxna får möjlighet att utveckla 
sin förståelse för matematik. Det beror på att barn får möjlighet att berätta vad och 
hur de tänker kring matematiken vilket möjliggör för ett metakognitivt lärande.  
 
Vår uppfattning är att det samspel som uppstår mellan sagor och matematik i vår 
studie bidrar till barns matematikinlärning i likhet med det som Björklund (2012) 
påpekar, vilket är att barn får möjlighet att lära matematik tillsammans med 
medvetna pedagoger i meningsfulla sammanhang i vardagen och i leken. Även 
Simonsson (2004) beskriver att sagostunden är ett tillfälle som bjuder in barn och 
vuxna till samspel, lek och omsorg där tidigare erfarenheter kan bearbetas och nya 
kunskaper kan erövras. 

6 Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi under första avsnittet diskutera om vi har valt rätt metod 
för studiens syfte samt diskutera hur datainsamlingen gick till. I andra avsnittet 
kommer studiens resultat och relevans att diskuteras, en slutsats skrivas ner samt 
presenteras förslag på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

I den här studien har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 
använts eftersom vi ansåg den vara bäst lämpad för att få fram relevant material för 
studiens syfte. Inför studien skickades ett missivbrev (se bilaga 2) till flera olika 
förskolor där sagor antingen genomsyrade eller låg till grund för deras verksamhet. 
Det visade sig till en början vara svårt att få tag på informanter på grund av att svar 
uteblev eller att tilltänkta informanter tackade nej på grund av tidsbrist. För att kunna 
hålla fast vid ett målinriktat urval (Bryman, 2011) fick vi därför bredda våra 
förfrågningar om att delta till förskolor utspridda i mellersta och södra Sverige. När vi 
väl fått tag på åtta informanter var det dock två som kom in under en pågående 
intervju och meddelade att de inte längre var intresserade av att delta i 
undersökningen. Det löste sig dock genom att vi fick fler intervjuer på en förskola som 
vi varit i kontakt med tidigare. För studiens djup och relevans visade det sig vara 
positivt att vi höll fast vid ett målinriktat urval.  
 

I efterhand med insamlad data i hand visade sig metodvalet vara rätt eftersom det gav 
oss förståelse för informanternas uppfattningar och kunskaper kring arbetet med 
sagor och matematik. Med hjälp av de semistrukturerade intervjuerna kunde vi 
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vara flexibla under intervjun och ställa följdfrågor som kunde förtydliga informantens 
svar (Bryman, 2011). I sammanställningen av insamlat material visade det sig dock att 
det inte hade ställts tillräckligt många följdfrågor eftersom vi fann att informanternas 
utsagor kunde utvecklas. Vårt val att skicka följdfrågor via mail visade sig vara mycket 
positivt eftersom informanternas svar gav en tydligare och djupare bild av deras 
uppfattningar inom forskningsområdet. Det påvisar vikten av att ha tydliga och 
genomtänkta intervjufrågor (Bryman, 2011) vilket vi till stor del hade men två av dem 
hade kunnat vara tydligare för informanterna, men trots det upplever vi att med hjälp 
av kompletterande frågor har den data som behövdes för att uppnå studiens syfte 
kunnat samlas in. 
 
Det blev synligt, trots samtycke från informanterna, att några var obekväma med att 
intervjun spelades in eftersom flera av informanter fortsatte berätta mer avslappnat 
efter avslutad inspelning. Trots detta anser vi det vara positivt att spela in eftersom 
det gav oss möjlighet att lyssna igenom insamlad data igen och undvika att missa 
viktig information eller förvränga intervjusvaren (Bryman, 2011).  
 

En av våra forskningsfrågor var till en början enbart tänkt att belysa förskollärarnas 
uppfattningar kring vad barnen kan lära sig inom matematik genom arbetet med 
sagor. Den har under arbetets gång omformulerats till Vilka uppfattningar har 
förskollärare att barn kan lära och få för relation till matematik genom arbetet med 
sagor? När vi bearbetade insamlat material upptäckte vi nämligen att informanterna 
påpekade att barnens relation till matematiken kan påverkas positivt genom arbetet 
med sagorna.  

6.2 Resultatdiskussion 

I studiens inledning hänvisar vi till Skolinspektionens (2012) PISA-rapport som 
påvisar att de matematiska kunskaperna hos elever i grundskolan blir allt sämre. Vår 
uppfattning är att dessa rapporter är en stor anledning till att matematiken har fått 
ett större utrymme i förskolans reviderade läroplan. Vi tänker att med förskolans syn 
på det livslånga lärandet bör barn redan i förskolan få möjlighet att utveckla 
grundläggande kunskaper inom matematiken som de sedan kan få nytta av under 
hela sin skolgång vilket även framkommer i studier av Bäckman (2015).   
 

Förskolans läroplan innehåller strävansmål för vilka kunskaper barn ska få möjlighet 
att utveckla under sin vistelse i förskolan, även inom matematiken (Skolverket, 2010). 
Förskolans reviderade läroplan förespråkar att barn i förskolan ska få möjlighet att 
utifrån sina egna intressen och erfarenheter genom lust, glädje och samspel möta och 
samtala kring matematik i vardagen (Utbildningsdepartementet, 2010). Verksamma 
pedagoger och vi som blivande förskollärare är dock fria att tolka hur vi ska gå 
tillväga för att göra det.  
 

Syftet med vår studie var därför att utifrån ett sociokulturellt perspektivs syn på 
mediering, samspel och fantasi belysa tillfrågade förskollärare om deras 
uppfattningar kring sagor som verktyg för att främja barns utveckling och lärande 
inom matematik. Studiens resultat visar att sagor med fördel kan användas för att 
främja barns matematikinlärning både vid sagostunden och vidare i andra aktiviteter 
i vardagen i likhet med tidigare studier (Jmf Björklund, 2012; Gottberg, 2006; 
Anderson, Anderson & Shapiro, 2005). I inledningen av den här studien var vår 
upplevelse att sagor i förskolans verksamhet främst användes för att främja barns 
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språkutveckling och inte barns matematikutveckling. Vårt resultat har dock gett oss 
en förståelse för att när språk och matematik kombineras, istället för att ställas emot 
varandra, har det stor betydelse för barns utveckling och lärande inom matematiken. 
Det beror på att barn behöver språket för att kunna resonera kring matematik 
tillsammans med andra men också en god språkkunskap för att kunna förstå och 
tolka matematikens ord och begrepp (Björklund, 2013; Gottberg, 2006). Vår 
uppfattning är att med sagor som verktyg blir det synligt att matematiken och språket 
kan interagera med varandra på ett naturligt sätt i förskolans verksamhet för att 
främja både barns språk– och matematikinlärning. Med hjälp av språket kan 
pedagoger i förskolan synliggöra matematiken för barn och barn kan använda språket 
för att resonera kring matematiken med andra. 
 

Precis som Björklund (2012) betonar blir det synligt i vår studie att kommunikationen 
bör ske i meningsfulla sammanhang där medvetna pedagoger synliggör matematiken. 
Vi tänker att när matematiken synliggörs med hjälp av språket i sagostunden och i 
andra aktiviteter i förskolans vardag som ett samspel kring matematiken uppstår. 
Bäckman (2015) påpekar i sin studie vikten av kommunikation och samspel för barns 
lärande inom matematik. Det är det sociala samspelet i lek och aktiviteter på 
förskolan som möjliggör för barn att tillsammans med andra utveckla sin förståelse 
för ämnet.  När matematiken blir levande i förskolans vardag tror vi att barn idag får 
möjlighet att möta och förstå matematiken på ett annat sätt än vad tidigare 
generationer fick. Den matematik som barn får möta i förskolan idag är ingen ny 
matematik utan den fanns redan förr, men skillnaden är att utbildning har gjort att 
pedagoger är mer medvetna om matematiken och kan därför också synliggöra den för 
barnen. I vår studie talar informanternas uppfattningar för att arbetet med sagor ger 
barn möjlighet att möta och lära matematik i en variation av sammanhang som är 
meningsfulla. Det kanske är synliggörandets mediering som gör att barn får en annan 
relation till matematiken eftersom det i vår studie blir synligt att informanternas 
uppfattning är att barn ständigt får en variation av upplevelser av matematik i 
förskolan med hjälp av sagor som verktyg. Sagor som verktyg resulterar enligt 
informanterna i vår studie i att barn blir mer nyfikna på och får en lustfylld relation 
till matematiken. Informanternas utsagor i vår studie visar även att samspelet kan bli 
en grund för fantasin och den kreativa förmågans utveckling och när barn får 
upplevelser i fantasins värld eftersom det inverkar på att barnen får en positiv relation 
till matematiken. Det blir synligt för oss att informanternas uppfattning är att fantasin 
motiverar barn att vilja vara med, vilket enligt oss främjar barns möjlighet och lust till 
att lära.  Ju fler positiva och lustfyllda matematiska upplevelser som barn får med sig, 
desto bättre blir förmodligen relationen till matematiken och grunden att bygga 
vidare på i skolan. Ryggsäcken kan ses som en metafor för den matematiska grund 
som Bäckman (2015) beskriver att barn behöver få redan i förskolan.  
 

Om barn i förskolan visar nyfikenhet och intresse för matematik borde det innebära 
en vilja att utforska och lära mer i skolan. Vi undrar därför om det är skolbarnens 
svalnande intresse för matematik som gör att PISA-rapporterna visar sämre 
kunskaper hos eleverna? Beror det i sin tur på att arbetssättet i skolan inte tar tillvara 
på barns intresse och nyfikenhet? Vår bild av matematik i skolan är att det blir 
mindre tid för det sociala samspelet och de konkreta matematiska upplevelserna som 
lyfts fram som viktigt för barns matematikinlärning i förskolan. Fokus läggs istället 
på den egna prestationen i matematikboken som sker under en viss tid under dagen i 
skolan. När eleverna får varsin bok är det uppenbart att risken för att samspelet 
mellan eleverna drastiskt minskar. Det kan även innebära att det blir svårare att som 
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lärare ta tillvara på den vardagliga matematiken för att kommunicera matematik; en 
förmån som förskolan har eftersom verksamheten ser ut på ett annat sätt. Frågan är 
om man kan ta med sig förskolans arbetsätt till skolan för att bevara elevers 
nyfikenhet och intresse?  
 

Det blir synligt ur ett större perspektiv att när matematik, språk, konkret material och 
upplevelser kombineras med kompetenta pedagoger blir det en metod som möjliggör 
för ett annat sätt att möta och förstå matematik än via exempelvis matematikboken. 
Om det här arbetssättet skulle genomsyra undervisning från förskola till gymnasium 
skulle det ur ett större perspektiv kanske innebära att naturvetenskapliga linjer inte 
väljs bort till förmån för samhällsvetenskapliga som innehåller mindre matematik 
och mer språk.   

6.3 Slutsatser 

En slutsats i vår studie är att med stöd av en medveten och kompetent förskollärare 
kan vilken saga som helst användas som verktyg för att synliggöra matematiken för 
att främja barns utveckling och lärande inom ämnet. En annan slutsats är att det 
kollegiala samspelet möjliggör för sagor att bli en utgångspunkt för matematiska 
aktiviteter och lekmiljöer.  

6.4 Pedagogisk relevans 

Den här studien har pedagogisk relevans eftersom den har inspirerat både oss och 
förhoppningsvis också andra hur man i förskolan kan arbeta med sagor som verktyg 
för att utforska matematik tillsammans med barnen. Studien inspirerar även till hur 
förskollärare och andra pedagoger kan arbeta med sagor på olika sätt och som en 
utgångspunkt för andra aktiviteter för att ge barn en variation av matematiska 
upplevelser i förskolan.  

6.5 Vidare forskning  

Den här studien har ett mindre omfång och skulle kunna få ett större djup genom att 
studera flera förskollärares uppfattningar kring arbetet med sagor och matematik. Det 
skulle även vara intressant att byta perspektiv och studera vilken matematik som 
barnen själva lyfter fram spontant vid sagostunden. Ett annat område som vi funderat 
kring är sagor och matematik ur ett föräldraperspektiv. Lyfter föräldrarna fram 
matematiken när de läser för sina barn? Vilken matematik synliggör de i så fall?  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Bakgrund 

- Hur lång erfarenhet har du av förskolläraryrket? 
 

- Vilken åldersgrupp arbetar du med? Berätta om barngruppens 
sammansättning. 
 

- Varför har du valt att arbeta på en förskola där sagor genomsyrar 
verksamheten?  
 

- Varför har förskolan valt att arbeta med sagan där sagor genomsyrar 
verksamheten?  

Matematik och sagor 

1. Vad innebär matematik i förskolan för dig i relation till barn?  
 

2. På vilket sätt genomsyrar sagor er verksamhet?  
På vilket sätt blir det synligt att er verksamhet genomsyras av sagor?  
 

3. Hur använder du sagor tillsammans med barn för att lyfta matematik?  
Beskriv processen från val av saga till avslutad aktivitet/tema. 
 

4. Berätta om senaste gången som du arbetade med sagor och matematik?  
 

5. Kan du beskriva om det är någon saga eller form av saga som har fungerat bra 
och mindre bra?  
 

Sagor och barns matematikinlärning 

6. Vilket är ditt syfte med sagan som grund för barns matematikinlärning? 
 

7. Vilken relation tror du att barn får till matematik genom sagor? 
 

8. Hur ser du på barns delaktighet i arbetet med sagor? 
 

9. I barns lekar blir ofta olika karaktärer synliga, från exempelvis filmer.  
Kan du se att samma sak händer utifrån de sagor som ni arbetet med 
tillsammans med barnen? På vilket sätt blir det i så fall synligt?  
 

Förskollärarens kompetens 

10. Hur ser du på dina egna erfarenheter och kompetenser gällande matematik? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 

Sagor som verktyg för att främja barns utveckling och lärande i 
matematik.  
 
Hej! 
 
Vi är två studenter från förskollärarutbildningen på distans, vid Mälardalens 
högskola, som ska påbörja vårt avslutande examensarbete i kursen Självständigt 
examensarbete. Vi tar kontakt med dig då vi undrar om du med din kunskap och 
erfarenhet som förskollärare vill delta i en intervju i vår studie?  
 I och med att förskolans läroplan reviderades 2010 har matematik fått ett större 
utrymme i förskolans verksamhet. Matematik i förskolan innebär att barn ska få 
möjlighet att genom lust och glädje utveckla sitt kunnande inom matematik och 
därmed vill vi studera hur förskollärare anser att sagor kan bidra till det. Studiens 
syfte är att belysa förskollärares uppfattningar om sagor som verktyg för att främja 
barns utveckling och lärande i matematik. Vi vill ta reda på hur du som förskollärare 
beskriver ditt arbete med sagor som verktyg för barns matematikinlärning samt dina 
uppfattningar om vad barn kan lära sig genom arbetet med sagor som grund.  
  Intervjun tar cirka 30 minuter och spelas in på mobiltelefon för att sedan 
transkriberas till data som vi bygger vårt resultat på.  I allt arbete med studien 
kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att ditt 
deltagande är frivilligt och att intervjun när som kan avbrytas om du vill det utan 
några negativa konsekvenser för dig. All insamlad data kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Mälardalens högskola där alla informanter har 
anonymiserats.  
 Handledare, examinerande lärare och andra studenter kommer ta del av resultatet 
och slutversionen av uppsatsen kommer att publiceras på databasen DIVA. Den 
insamlade datan kommer att förvaras på en dator som är lösenordskyddad och 
enbart användas i denna studie. Om du vill får du givetvis ta del av 
sammanställningen av resultatet och den färdiga uppsatsen. Vid frågor och 
funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare.  
Vi hoppas att du har möjlighet att delta i vår studie! 
 
Med vänliga hälsningar 

 

Amelia Jarl & Linnea Engblom 
Huskvarna och Västerås 2016-03-31   
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