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Syftet med vårt arbete har varit att inventera det matematiska innehållet i en 
barnbok och att undersöka hur några pedagoger ser på detta innehåll och hur de 
skulle kunna använda det i arbetet med att utveckla den matematiska 
medvetenheten i barngruppen. Den valda barnboken har ingen direkt koppling till 
ämnet matematik, men för den matematiskt medvetna pedagogen blir 
matematiken synlig framförallt i illustrationerna men även i texten. Studien har 
genomförts som observationer och öppna intervjuer med fem pedagoger vilka är 
verksamma inom förskola och förskoleklass.  
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Förord 
 
Vårt examensarbete är färdigt! Efter mycket läsande, diskuterande, analyserande och 
framför allt ett stort antal timmar framför datorn, har vi nu nått resans mål. Det har varit 
en mycket intressant och lärorik resa men mödosam, eftersom vi även har arbetat under 
hela tiden av vårt examensarbetes skrivande. Till att börja med vill vi rikta ett stort tack 
till våra mentorer som har varit till en oumbärlig hjälp med sina nyttiga resonemang och 
synpunkter i vårt arbete. Sedan vill vi också passa på att tacka de pedagoger som har 
ställt upp på vår videoobservation och öppna intervju och på det sättet bidraget till 
mycket konkret material till vår undersökning. Vi vill också passa på att tacka våra 
trevliga kamrater i skolan. De har opponerat på vårt arbete med kluriga frågor, 
kommentarer och konstruktiv kritik som vi sedan bearbetat. Berit Roos Johansson som 
har varit vår handledare med snabba svar när vi har ställt frågor, vill vi också tacka för all 
hjälp. Erika Stadler, vår examinator, vill vi också tacka för hennes hjälp med sin 
konstruktiva kritik. Ett stort tack vill vi ge till Gunilla Hansson som har skrivit boken 
Snart ska vi simma. Du tog kontakt med oss trots att du var på resa och gav oss ditt 
muntliga medgivande. Detta för att vi skulle kunna fortsätta vårt arbete och sedan 
skickades ett skriftligt medgivande. 
 
De vi vill tacka allra mest är våra härliga familjer och vänner som har stått ut med oss 
under denna tid. Med risk för att verka självgoda vill vi också tacka oss själva efter ett bra 
utfört arbete, bra gjort Jenny och Christina!  
 
 
Jenny Wallin, Häljarp, september 2008 
Christina (Stina) Mårtensson, Löddeköpinge, september 2008 
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1 Inledning 

 
Vardagens ting ruvar på hemligheter för dem som har förmågan 
att se och berätta. 

                            (Lillemor Emanuelsson 2007) 
 
Under utbildningen till lärare mot förskola och förskoleklass fick vi upp ögonen för att 
matematik är så mycket mer än att bara räkna. I ett annat sammanhang var vi närvarande 
vid en föreläsning med Lillemor Emanuelsson. Ämnet var matematiken i barnböckerna 
och Lillemor inledde föreläsningen med att skriva ovanstående ordspråk på Whiteboard-
tavlan. Hon förklarade detta ordspråk med att det finns mycket matematik i både 
vardagen och barnböckerna, bara pedagogerna blir medvetna, ser och berättar om den. 
 
Enligt Läroplan för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2006) skall förskolan sträva efter att 
barnen utvecklar en förmåga att använda matematiken i viktiga sammanhang. I barnens 
vardag finns matematiken tillgänglig överallt, det gäller för pedagogerna att se och 
uppmärksamma de tillfällen som ges och förmedla detta. Oftast är det så att pedagogerna 
ute i verksamheten på förskolorna använder sig av barnböckerna med språket i fokus, 
vilket är en viktig del av barnens språkliga utveckling. Men det finns så mycket mer för 
barnen att upptäcka i barnböckerna och då tillsammans med den som läser boken. Det 
handlar om att pedagogen som läser för barnen, själv blir medveten och upptäcker 
matematiken. Pedagogerna bör också vara uppmärksamma och lyhörda för barnens 
frågor när de läser böcker och genom det väcka deras intresse för ett matematiskt 
tänkande. Barnen behöver möta matematiken i många olika situationer för att kunna 
förstå och uppleva den. I barnböcker finns det mycket matematiskt lärande som, 
rumsuppfattning, antal, form, storlek, mönster, mätning, sortering med mera 
(Emanuelsson 2006). 
 
Under en tidigare kurs i utbildningen fick vi som uppgift att titta på matematik i 
barnböcker. Detta sätt att arbeta tilltalade oss och vi blev nyfikna på hur andra pedagoger 
gör. Vi valde en helt vanlig barnbok som inte innehöll uppenbar matematik. Boken vi 
använde oss av i vår undersökning är Snart ska vi simma, skriven av Gunilla Hansson 
(1987). Att vi valde just denna bok var för att det finns endast lite text som kan kopplas 
till matematik, men mycket illustrationer som kan kopplas till matematik.  
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2 Syfte 
Syftet med examensarbete är att inventera det matematiska innehållet i en utvald 
barnbok. Vi tänker också undersöka hur några pedagoger ser på detta innehåll och hur de 
skulle kunna använda det i arbetet med att utveckla den matematiska medvetenheten i 
barngruppen. 

2.1 Frågeställningar: 

– Vilket matematiskt innehåll går att finna i den utvalda boken? 

– Hur tar pedagogerna i förskolan till vara på möjligheterna att använda det 
   matematiska innehållet i den utvalda boken? 
 

2.2 Avgränsningar 

2.2.1 Pedagoger 

Eftersom pedagogerna på förskolorna är väl medvetna om att matematiken bör 
synliggöras för barnen så valde vi att observera endast pedagogerna, inte barnen. Vi 
koncentrerade oss på hur pedagogen arbetar med barnboken utifrån text och illustrationer 
i vår utvalda barnbok. När vi skriver om pedagoger, så tänker vi oss både barnskötare och 
förskollärare 
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3  Teoretisk bakgrund 
I teorikapitlet presenteras först vad analysschemat i matematik säger kring barns 
matematiska begreppsutveckling kopplat till gällande styrdokument för förskola och 
skola. Vidare skriver vi om vad litteraturen säger om hur barn lär sig matematik utifrån 
deras utveckling av matematikkunskap. Detta för att man som pedagog ska kunna 
synliggöra matematiken på ett sätt som känns lagom utmanande för barnen. En annan sak 
som också är intressant att titta på är hur man konkret synliggör matematiken i förskolan. 
Vad säger litteraturen om de olika sätten att använda barnboken i verksamheten, som 
exempelvis genom att läsa eller berätta utifrån såväl det språkliga som det matematiska. 
Ett intressant ämne är att försöka klargöra sambandet mellan språket, bilderna och 
matematiken i barnböcker. Tidigare forskning kring ämnet matematik i barnböcker och 
om pedagogerna använder sina ”matematikglasögon” det vill säga, är de matematiskt 
medvetna och hjälper barnen att se den meningsfulla matematiken. 

3.1 Analysschema i matematik för åren före skolår 6 

Skolverkets intentioner med Analysschema i matematik för åren före skolår 6 (2000), är 
att hjälpa lärare vid dokumentationen av elevers matematiska begreppsutveckling. Ett 
ytterligare syfte är att hjälpa läraren vid analyseringen av elevernas matematiska 
kunskaper i olika situationer under dagen, utan att lägga in värderingar. Tanken är att 
man ifrån förskolan, förskoleklass och grundskola upp till och med år 5 ska kunna ha 
samma material. I materialet har de valt ut vissa mål att sträva emot ifrån Läroplan för 
förskolan Lpfö 98 (2006) och de mål att uppnå som finns i Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (2006). 

I Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2006) förstärker Skolverket matematikens 
vikt i förskolan genom att: 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband 
och upptäcker nya sätt att förstå omvärlden, 

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i 
meningsfulla sammanhang. 

• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppet 
tal, mätning och form, samt sin förmåga att orientera sig i tid och 
rum. 

                                          (Skolverket 2006 s. 9) 
 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 
(2006) förstärker Skolverket matematikens vikt i grundskolan genom:  
Mål att uppnå i grundskolan  
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 
vardagslivet 

     (Skolverket 2006 s. 10) 
 
Materialet är gjort på ett sätt som möjliggör att titta på hur barnet använder sig av 
matematiska begrepp i lek, temaarbete men också vid alla rutinsituationer under en dag 
med mera. Det finns möjligheter att titta på barnet både enskilt och i grupp, spontana 
situationer och lärarstyrda situationer. I de lärarstyrda aktiviteterna finns det möjlighet att 
undersöka var barnen befinner sig i utvecklingen och hur och i vilka situationer de 
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använder matematiska begrepp. Exempel på möjliga matematiska begrepp att 
uppmärksamma vid observationerna är storlek, antal, mönster, form, ålder, läge, 
rumsuppfattning, ordningstal, avstånd, klassificering, parbildning och tidsuppfattning.  

3.2 Barn och matematik  

När det gäller matematik är det lätt att fastna i tanken att det är de fyra räknesätten man 
tänker på. För barnen i förskolan är det i huvudsak matematiken i de vardagliga 
situationerna som utgör grunden för det dagliga lärandet av de matematiska begreppen 
(Solem & Reikerås 2004). Vygotskij, forskare, pedagog och visionär, menar att 
begreppsutvecklingen sker i tre olika faser hos barnen. I första fasen använder de sig av 
privata och enkla ord som grundar sig på personliga upplevelser och ger uttryck för egna 
tolkningar. När barnen går över i andra fasen kan de känna igen en del situationer, saker 
och företeelser. Detta leder till att de börjar klassificera och fördela i grupper utifrån olika 
kriterier som kan vara olika från gång till gång. Tredje fasen karakteriseras av att barnen 
har utvecklat en förmåga att hålla kvar kriterierna de har gjort upp när de ska klassificera 
och gruppera sakerna (Sterner 2006). 

I Att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens (SOU 2004:97) tas upp att det hela 
tiden sker ett lärande i matematik redan så tidigt som när barnen är nyfödda och leker. De 
upplever hela tiden saker i sin vardag som stärker deras matematiska förmåga. Doverborg 
och Pramling Samuelsson (1999) framhäver att barn behöver möta pedagoger och andra 
barn som är mer kompetenta inom det matematiska språket än vad de själva är. Detta för 
att deras språkliga begreppsutveckling ska utvecklas. Det är i samspel med andra barn 
och vuxna som lärandet är som bäst. Till att börja med sker det genom att barnen imiterar 
det som andra gör för att sedan själv testa olika varianter på det de ha lärt sig. Ofta sker 
detta lärande i leken.  
 
En annan viktig aspekt som Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) hävdar, är att 
tänka på att matematiken måste upplevas i en mängd varierande samband för att barnen 
ska kunna skapa sig erfarenheter kring de olika begreppen som finns inom matematiken. 
Barnen behöver också enligt Solem och Reikerås (2004) hjälp att sätta ord på sina tankar 
så att det blir en kombination av handlande och tänkande. Att fundera, formulera sina 
tankar och göra något, är en viktig del i det matematiska lärandet. 

3.3 Barn och matematik i förskolans vardag 

Doverborg (2006b) menar att barnen lever i en matematisk miljö och matematiken finns 
överallt i vardagen, men hon poängterar också skillnaden att leva i den är inte detsamma 
som att uppfatta och reflektera över denna matematik. Hon lyfter fram leken som en 
viktig del av barnens vardag, där förskolebarnen i olika åldrar bygger med till exempel 
klossar och med pedagogens hjälp upptäcker och upplever form, storleksrelationer, 
mönster med mera. Barnen får också möjligheter att till exempel bilda par, se likheter och 
olikheter, storlek och antal när de efter utevistelse kommer in och skall ta av sig och 
placera sina kläder på rätt fack. Ahlberg (2003) framhåller att barnen utvecklar en 
förståelse för olika begrepp och funktioner när de bygger upp en värld att leka i och på 
det sättet stärker förståelsen för en rad olika begrepp och funktioner. Hon skriver att det 
som är grundläggande för förståelsen av matematik är att förstå rummets egenskaper.  
 
Ahlberg (2003) menar även att om barn inte har utvecklat en fullständig taluppfattning så 
är de kreativa och utforskande i sitt möte med matematiken. Matematiska problem i 
vardagslivet löser barn genom omedelbara, personliga metoder. Hon menar även att barn 
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bör få tillfällen att testa och prova det matematiska språket och dess uttryck för att skapa 
sig ett intresse och en möjlighet till att stärka sitt eget lärande. Ahlberg påpekar att det 
inte är ett korrekt svar på de frågor som pedagogen ställer som är det viktiga utan själva 
processen hur barnen kommer fram till svaret. 
 
För att ge barnen en god grund inför skolstarten så har det gjorts försök i förskolor både i 
Sverige och utomlands med att undervisa barn i bestämda och begränsade ämnesområde 
såsom till exempel matematik. Det har också gjorts betydande forskning där svaret visar 
på att det inte alltid är fördelaktigt för barnen att börja tidigt med en skolliknande 
undervisning i förskolan. Vid fyra års ålder bedrivs traditionell skolundervisning i flera 
länder, exempelvis i Holland och Frankrike och i förskolorna finns skolans ämne med i 
planeringen. Även om undervisningen inte sker på samma sätt som i skolan så vet man 
idag att långtidseffekter av olika innehåll och metoder i förskolan, underlättar inte 
barnens kommande lärande. En viktig utsträckning i barns lärande är lek och det är oftast 
genom lek som barn utforskar och försöker förstå sig själv och sin omvärld (Ahlberg 
2003).  

3.4 Barnboken i förskolans vardag 

Kåreland (2001) skriver att alla barn inte har förmånen att ha föräldrar som läser böcker 
för dem hemma. Därför är det viktigt att pedagogerna på förskolan läser för barnen så de 
utvecklar en lust till att läsa. Genom att lyssna på böcker får barnen möjligheter att möta 
olika exempel på hur det kan vara i vardagen och i fantasin och dessutom få kunskaper 
om sig själv. Den språkliga stimulans som barnen får när de lyssnar på en bok är 
oersättlig med något annat. 
 
Det är vanligt förekommande att pedagogerna på förskolan använder sig av barnböcker 
för att främja språkutvecklingen. Att lyssna på en bok som läses högt gör att språket 
utvecklas. Sagoberättande gör även att inlevelseförmågan stärks och ordförrådet och 
begreppsbildningen ökar (Emanuelsson 2006). 
 
Det är också viktigt att pedagogen benämner det barnen gör i olika situationer menar 
Sterner (2006). Detta för att de skall kunna utveckla ett ordförråd och en förståelse för 
vad orden betyder. När barnen får använda orden i viktiga sammanhang lär de sig ordets 
betydelse, som till exempel vid högläsning där man diskuterar det man har läst vilket 
bidrar till att barnen ökar sitt ordförråd. Barnen får stifta bekantskap med ord som de inte 
möter i den dagliga kommunikationen samt tränar på att se det skrivna. Detta kan de ha 
nytta av när de skall börja läsa, skriva, tolka och lösa skriftliga problem i matematik.  
 
Det finns enligt Granberg (2006) olika sätt att bearbeta böcker på i förskolan. Visuellt 
berättande är ett sätt att berätta en saga på. Genom att använda flanobilder, dockteater och 
så vidare, synliggörs boken på ett annat sätt för barnen som präglas av den inlevelse som 
berättaren har. Ytterligare sätt att arbeta med en bok är att leka sagan tillsammans med 
barnen. Att låta barnen själva få läsa i böcker som finns tillgängligt på avdelningen är 
också en mycket viktig del av bearbetningen av sagorna. Barnen får ett helhetsintryck av 
sagoböckerna när dessa olika typer av sagoläsning används. 

3.5 Matematiken i barnböckerna 
Strandberg (2006) anser att sagor är väldigt bra att använda sig av när man ska lära sig 
den abstrakta tankeverksamheten som behövs när man växlar mellan olika världar i 
fantasin och verkligheten i leken. Att utveckla en förståelse för att ett ord kan vara 
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mycket mer än ett ord utgör grunden för ett symboliskt tänkande. Genom att vi har den 
förmågan är det möjligt att lära sig läsa, skriva och använda matematik. Bergius och 
Emanuelsson (2003) menar att i en barnbok ges det utrymme för barnen att leva sig in i 
en fantasivärld som ändå är nära deras egen verklighet. Detta leder till igenkännande som 
även det präglas av den egna identiteten. 
 
Svensson (1995) menar att det är väldigt bra att diskutera med barnen vad det är på 
bilderna i en barnbok. Att även lyfta vad som har hänt och vad som ska ske anser hon 
vara av stor vikt. Dels får barnen träna på att använda sitt språk men även träna på de 
matematiska begreppen som finns i boken. Hon påpekar däremot att det ibland är på sin 
plats att först läsa sagan och sedan prata om bilderna som finns för att undvika att 
sammanhanget i boken försvinner. 

3.5.1 Matematikinlärning med sagans hjälp 

Enligt Emanuelsson (2006) har det inte gjorts så många vetenskapliga studier kring 
användandet av barnböcker inom matematikinlärningen i Sverige. I övriga delar av 
världen har det däremot gjorts en del studier kring ämnet. Det är svårt att jämföra de 
studierna med den synen på matematik vi har i Sverige, eftersom vi i Sverige utgår mer 
ifrån barnets egna funderingar och deras miljö. Det finns ändå erfarenheter som menar att 
barnens intresse och inställningar till matematik ökar på ett positivt sätt genom 
användandet av barnböcker när det matematiska står i fokus. Bergius och Emanuelsson 
(2003) tar också de upp skillnaden mellan andra länder och Sverige i användandet av 
barnböcker när det är matematik man vill se. I till exempel USA används det mest böcker 
som gjorts för att stimulera det matematiska medan vi i Sverige använder oss av vilken 
barnbok som helst (Bergius & Emanuelsson 2003). 
 
Emanuelsson (2006) anser att det är viktigt att den som läser en barnbok görs medveten 
om att det kan finnas matematik att se och prata om. Många olika matematiska begrepp 
kan dyka upp i barnboken. I ett pilotprojekt som gjordes av Nationellt Centrum för 
Matematikutbildning, NCM, kom de fram till att det som uppmärksammades i störst 
utsträckning av dem som läste barnboken handlade om storlek, sedan att räkna och till 
sist att se olika former i text och bild (Emanuelsson 2006). Är den som läser medveten 
om det matematiska som finns i en barnbok, så kan det finnas mycket mer att ta upp i en 
diskussion med barnen. Eftersom matematik bygger på att kunna prata, stimuleras både 
språk- och matematikinlärningen (Emanuelsson 2006). 

3.6 Pedagogens kompetens 
I förskolan har inte alltid matematiken haft en sådan viktig roll som den har idag, år 2008. 
Det som har blivit betydelsefullt är att pedagogen har kunskap om olika sätt att se på 
barns lärande i matematik och vilka följder det får i förskolan och för det livslånga 
matematiklärandet. Här kommer pedagogens kompetens, inflytande och delaktighet att 
spela en stor roll för utvecklingen av förskolan och det egna yrket (Doverborg & 
Emanuelsson (red) 2006). 
 
I Läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2006) står det att, 
Arbetslaget skall: 

• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse av skriftspråket och 
matematik    

   (Skolverket 2006 s. 10) 
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3.7 Pedagogernas förhållningssätt i tidigare forskning 
Doverborg (Doverborg 1987 se Doverborg & Pramling Samuelsson 1999) gjorde en 
omfattande intervju- och enkätstudie, 1987, där hon tittade på förskolepersonalens sätt att 
tänka om matematik i förskolan. Hon kom fram till att de moment pedagogerna beskrev 
som innefattade matematik, handlade om att skriva siffror, ramsräkna, tänka logiskt samt 
att känna igen geometriska former. En annan sak var också att pedagogerna hade svårt för 
att uttrycka vad matematik är för förskolebarnen, däremot kunde de lätt förklara hur de 
arbetade med matematiken i förskolan. De synsätt som förskolepedagogerna hade kan 
beskrivas på tre olika sätt: 
 

1. Matematik är inget för förskolebarn utan ett skolämne som barn 
tids nog måste tränga in i. 

2. Matematik utgör en naturlig del i alla situationer. Vardagen är full 
av matematik: när barnen dukar, spelar spel etc. Därför behöver 

man som pedagog inte göra något speciellt för att undervisa barn. 
3. Matematik är en avgränsad aktivitet som förväntas vara 

skolförberedande: att träna att skriva siffror, räkna föremål, rita 
korresponderande antal föremål till en siffra, lära de fyra 
geometriska grundformerna, klockan, almanackan etc. 

                                     
               (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999 s. 32) 

 
En slutsats var också att i förskolans värld är man inte van att tänka kring matematik och 
matematiska begrepp. Pedagogerna menar att det handlar om vad man låter barnen göra i 
förskolan som är det viktigaste. Det handlar om verkliga upplevelser som att till exempel 
räkna tallrikarna när barnen dukar, vilket inte automatiskt leder till att barn utvecklar en 
antalsuppfattning. Här framför Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) finns en 
självklar grundläggande matematisk tänkbarhet, men då måste pedagogen synliggöra och 
hjälpa barnen att hitta den matematiska förståelsen. Det som skiljer sig i Doverborgs 
tidigare studie och den studie som Doverborg & Pramling Samuelsson har gjort 
tillsammans, är att pedagogernas tankar om matematik, inte skiljer sig något nämnvärt åt. 
Däremot är gränsen mellan förskola och skola uppenbar, vilket visar sig genom att det 
inte är självklart och ett utvecklat innehåll i förskolan, då det gäller matematik. 

3.8 Pedagogens sätt att fånga barnens matematiska tänkande i vardagen 
När de yngre barnen i förskolan leker och arbetar på ett tilltalande sätt för dem, kan de 
visa ett stort intresse av att räkna och lösa matematiska problem. Genom detta utvecklar 
de också en stor kompetens i jämförelse med de barn som inte har haft möjligheten att få 
möta pedagoger som har problematiserat och tematiserat matematiska perspektiv. Om 
barnen ska tycka det är roligt och inte tappa intresset så måste pedagogen ge dem 
uppgifter som de kan lösa i förhållande till sin förmåga. Detta kan vara en svår 
balansgång och är en av pedagogens viktigaste uppgift. En väsentlig del av barnens 
lärande är att pedagogen kan vara vägvisare och fånga barnens intresse, skapa mening så 
att varje barn ser det som viktigt att lära sig (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 
 
En del av utgångspunkterna för matematik i förskolan är leken, vardagsrutinerna och 
temaarbetet. Det handlar inte i första hand om att planerade aktiviteter skapar möjligheter 
för förskolebarnen att lära sig matematik, utan att pedagogerna synliggör den matematik 
som finns i deras vardag samt att barnen får tillfällen att tänka över och dokumentera 
denna matematik (Doverborg 2006c). Något som är viktigt för pedagogerna är att 
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förstärka minnet och lärandet genom att dokumentera, exempelvis med digitalkamerans 
hjälp. Lärandet blir synligt och visar hur arbetet kan gå vidare. Det är också ett sätt att 
fånga de ögonblick som är barnens vardag. Som vuxen ser man barnens lek, deras arbete, 
som något att uppmärksamma just för att det är i leken barnet lär (Gottberg & Rundgren 
2006). 
 
Vardagen är full av företeelser vilka innehåller matematik, bara pedagogerna tar på sig 
sina ”matematikglasögon”. Om pedagogen har matematikperspektivet för ögonen och 
delar barnens upplevelser genom att sätta ord på dessa i matematiska termer, så 
involveras förskolebarnen i matematikens värld. Barns intresse och hur deras 
matematiska kompetens utvecklas handlar mycket om hur den vuxne presenterar det för 
barnet. Vardagen på förskolan är full av möjligheter för barnet att möta matematik men 
för den skull kan inte pedagogen lämna det därhän. Om pedagogen får barnen 
intresserade och involverade i vardagens matematik så har hon lyckats med att göra det 
personliga lärandet av matematik till ett allmänt lärande (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 1999). 
 
Andersson (2006) förklarar att om matematiken är något som är bra för alla, så finns all 

anledning att redan i förskolan sträva efter att utveckla det naturliga intresse och den 
förmåga som redan finns (Andersson 2006 s. 4). Det han vill poängtera är att pedagogen 
måste själv ha en uppfattning om ämnet.  Han menar att pedagogen inte skall stirra sig 
blind på vad som är rätt eller fel utan uppmuntra och vara öppen för barnens diskussioner 
och spontana frågor. Vidare fortsätter han, att pedagogen absolut inte får svara ett barn 
”det bara är så” eller ”det där är du för liten för”, då är det bättre att försöka förklara, 
vilket visar barnen att det finns förklarbara anledningar. Om pedagogen vid tillfället inte 
har en bra förklaring till hands får hon förklara för barnen att detta måste jag ta reda på. 
Ingen kan veta allt man behöver för att lära ut matematik, det finns alltid något nytt att 
lära som kan berika inlärningen. Andersson (2006) säger också att något som bör 
undvikas att säga är ”det är självklart” för oftast finns det många lösningar på ett 
problem. Han frågar sig hur man kan skaffa sig ett positivt nyfiket synsätt och en säkerhet 
i ämnet, utan att skaffa sig vidare studier. Här förklarar Andersson (2006) att det gäller att 
aktivera det medfödda intresset och försöka förstå sådant man inte har känt till innan. Det 

är svårt att tro att man kan sprida en positiv nyfiken attityd till barnen om man inte har 
det själv (Andersson 2006 s. 5). 
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4 Metoden 

I metodavsnittet förklaras vilka metoder som har blivit använda i denna undersökning, 
hur undersökningen är gjord och etiska ställningstagande. Under metoddelen finns även 
förklaring på reliabiliteten och validiteten i vårt arbete. Vi har gjort en a priori analys som 
vi valt att redovisa här i metoddelen för att läsaren av arbetet ska ha en förförståelse kring 
bokens handling och illustrationer. Utöver denna har vi valt att använda oss av 
observationer tillsammans med efterföljande kvalitativa intervjuer.  

4.1 Urval 

Undersökningen har utförts på en och samma förskola med fyra stycken pedagoger och 
en pedagog verksam i förskoleklass. Av de fyra som arbetar på förskola jobbar två 
stycken med barn 3-5 år och två stycken jobbar med barn 1-3 år. Pedagogerna fick i sin 
tur välja ut vilka barn de ville läsa för, eftersom det inte har varit avgörande för hur 
resultatet blev. Efter att de fyra första observationerna och intervjutillfällena var gjorda 
på förskolan, väcktes tanken att se hur pedagogen i förskoleklassen gör. Vi kontaktade en 
pedagog i en till förskolan närliggande skola och fick lov att genomföra undersökningen 
även där. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

För att göra klart för oss själva vilken matematik som finns i boken gjorde vi först en a 
priori analys med Analysschemat i matematik för åren före skolår 6 (Skolverket 2000) 
som utgångspunkt. Utifrån de begrepp vi hittade i analysschemat utformade vi ett 
observationsschema (bilaga 2). Därefter gjorde vi en observation, genom att dokumentera 
i observationsschemat de begrepp som pedagogen benämnde då hon läste och samtalade 
om boken i barngruppen. I förskoleklassen använde vi oss av en diktafon under 
observationen, eftersom inte pedagogen godkände filmning. När vi använde oss av 
diktafonen i förskoleklassen så satt en av oss vid sidan om pedagogen som läste, dels för 
att observera dels för att se så inte bandet tog slut. Den andre fyllde i 
observationsschemat.  
 
Direkt efter observationen genomförde vi en kvalitativ öppen intervju. Detta innebär att 
intervjun inte bygger på någon fast mall, utan att frågorna kan variera från intervju till 
intervju. Dock var frågeområdet bestämt utifrån våra förutbestämda nyckelord. Vid den 
kvalitativt öppna intervjun fick pedagogerna ytterligare chans att berätta vad de såg för 
matematik i boken som de kanske inte tog upp med barnen vid observationen. Till stöd 
vid intervjun hade vi vårt observationsschema, samtidigt som vi gick igenom boken 
uppslag för uppslag med pedagogerna och markerade med annan färg det de såg jämfört 
med det som de tog upp med barnen när de läste boken. Frågorna anpassades efterhand 
som intervjun pågick för att vi skulle få fram det vi var nyfikna på. Under intervjun 
användes en diktafon. 

4.3 Procedur 

Hela tiden under examensarbetet skrivs en loggbok som vi har för att själva veta vad som 
har gjorts och när. Först analyserades den valda boken, Snart ska vi simma (Hansson 
1987), utifrån Analysschema i matematik för åren före skolår 6 (Skolverket 2000) och 
Små barns matematik: erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras 
lärare (Doverborg & Emanuelsson (red) 2006). Boken som vi har valt är en vanlig 
barnbok där matematiken inte är uppenbar men finns med i texten och framförallt i 
illustrationerna. Vi har tagit hjälp av tidigare forskning som genomförts på en annan 
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barnbok av Doverborg och Emanuelsson. Genom att vi har tittat på vilka begrepp som de 
hittade i sin studie av boken Mollan och mormor skriven av Lena Andersson (Doverborg 
& Emanuelsson (red) 2006). Vår a priori analys mynnade ut i ett observationsschema 
med de olika matematiska begreppen som återfinns i den utvalda barnboken utifrån 
Analysschemat i matematik för åren före skolår 6 (Skolverket 2000).  
 
Pedagogerna informerades både muntligt och skriftligt (bilaga1). Informationen de fick 
var att vi ska skriva ett arbete där vi tänker undersöka en barnboks matematik och hur en 
pedagog använder sig av den. Vilka barn som deltar fick pedagogerna själv välja ut. 
Vidare informerade vi om att observationen kommer att ske med videokamera och 
intervjun med diktafon. Ett schema lades upp och pedagogerna fick tid till att läsa boken 
och göra sig förtrogna med den matematik som finns i boken. Utifrån det kunde de själva 
planera hur de ville läsa boken för barnen.  
 
Vi observerade fem pedagoger när de läser högt ur barnboken för några barn samtidigt 
som matematiken är i fokus. Först gjorde vi en provfilmning och intervju med en 
pedagog för att se om observationsschemat var relevant och fungerade som var tänkt. 
Efter observationen kändes det som att pedagogen kunde se mer matematik än den som 
togs upp med barnen när boken lästes. Detta gjorde att vi tänkte om och bestämde oss för 
att ta observationsschemat till hjälp och även göra en efterföljande öppen intervju som 
spelades in med hjälp av en diktafon.  
 
Den av oss som filmade satt på golvet och filmade rakt framför den som läste. Den som 
fyllde i observationsschemat satt en liten bit därifrån. Observationsschemat fylldes i med 
blyertspenna. Det vi fokuserade på under observationen var dels hur mycket matematik 
pedagogen använde och dels hur hon tog till vara på detta matematiska innehåll. Efter 
observationen fick barnen gå till sina kamrater på avdelningen. Vi satte oss tillsammans 
med pedagogen och gick igenom boken igen. Pedagogen fick då berätta vad hon såg för 
matematik på de olika uppslagen och återigen gjordes markeringar på 
observationsschemat. Här användes en röd tuschpenna så att vi vid bearbetningen skulle 
kunna se skillnaderna mellan observation och intervju.  
 
När alla observationer och intervjuer var gjorda gick vi igenom materialet. Detta för att se 
så att vi inte hade missat något samt för att titta på vilken matematik pedagogerna 
använde sig av när de läste boken. Därefter lyssnade vi av alla intervjuer för att höra så 
att vi inte hade missat något under intervjutillfällena. Resultatet redovisas utifrån våra två 
frågeställningar varje pedagog för sig. Vi analyserade därefter vårt resultat utifrån våra 
två frågeställningar och insamlad data. 

4.4 Etik 

För att visa respekt mot dem som deltar i undersökningen är det viktigt att tänka på de 
forskningsetiska principerna både före, under och efter. Därför valde vi att träffa alla 
personligen för att fråga om de vill ställa upp och vara med. Vid första träffen med 
pedagogerna berättade vi vad som skulle göras. När upplägg sedan blev ändrat pratade vi 
med deltagarna igen och gav dem ett informationsbrev (bilaga 1) där vi beskrev vad som 
skulle ske. I informationsbrevet beskrev vi hur vår observation skulle gå till och att 
filmen enbart kommer att ses av oss samt att materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt så att ingen kan identifiera personerna i det färdiga arbetet. Det stod också 
att det gick bra att avbryta sitt deltagande precis när man ville (Johansson & Svedner 
2006). 
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Med detta anser vi att de fyra grundläggande individskyddskraven som tas upp i de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) är uppfyllda. Genom att vi har 
pratat med pedagogerna och gett ut ett informationsbrev om undersökningen så anser vi 
att Informationskravet (Vetenskapsrådet 2002 s.7) är uppfyllt.  
 
Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 9) uppfylls genom att pedagogerna på 
förskolan och skolan, har tackat ja på förfrågan att vara med. De fick även veta att de när 
som helst kan avbryta utan att det skulle få negativa följder. 
 
Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002 s. 12) följs genom att endast författarna till 
examensarbetet har tillgång till observationerna och intervjuerna. Arbetet kommer att 
sammanställas så att det inte går att identifiera vem det är som har deltagit.  
 
Vi kommer endast att använda uppgifterna vi samlat in till forsknings ändamål och 
uppfyller därmed Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002 s.14). 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet enligt Johansson & Svedner (2006) handlar om undersökningens 
noggrannhet. Det handlar också om resultatet man kommer fram till blir det samma om 
undersökningen görs igen. Stämmer detta om vår undersökning görs om igen, kan vara 
svårt att påvisa. Detta eftersom pedagogerna blir mer och mer uppmärksamma på 
betydelsen av matematiken i förskolan. Doverborg & G. Emanuelsson (2006) förklarar 
det med att det är betydelsefullt att skapa kunskap på olika sätt och att se barns lärande i 
matematik för det livslånga lärandet, där utvecklingen sker hela tiden. Under arbetets 
gång har vi diskuterat och noggrant tittat på videoobservationerna och lyssnat på de 
bandade öppna intervjuerna och genom det gjort en enig tolkning av informationen. För 
att öka reliabiliteten har vi också varit noggranna med att diskutera det insamlade 
materialet till vår teoretiska bakgrund. Vi har fortlöpande diskuterat tillvägagångssättet, 
upplägget och även skrivit loggbok under arbetets gång.   
 
Enligt Johansson & Svedner (2006) handlar validitet om att resultatet ger en sann bild av 
det som undersöks. Syftet med vår undersökning var att titta på om pedagogen i 
förskolan och förskoleklassen uppmärksammar matematiken i barnboken när de läser för 
barnen. Vi har läst litteratur som handlar om ämnet matematik i förskolan, matematik i 
barnboken och pedagogens sätt att se på matematik. Genom detta har den teoretiska 
delen växt fram. Dessa faktorer har sedan legat till grund när vi har gjort 
observationsschemat som vi har använt vid observationerna och den öppna intervjun. 
Genom att vi efter observationerna, där pedagogen har läst en utvald barnbok för en 
grupp barn, har haft en öppen intervju med pedagogen, så har vi tagit del i pedagogens 
syn på matematik i barnboken. Med detta har pedagogen fått berätta om de ser ytterligare 
matematik i barnboken än den de använder när de läser för barnen. Pedagogerna som har 
deltagit i vårt arbete har fått svara i vår öppna intervju och läsa den utvalda boken på sitt 
eget utvalda sett. Med undersökningen vill vi inte dra allmänna slutsatser utan få en 
inblick i hur pedagogerna i förskola och förskoleklass ser på matematiken i barnböckerna 
och hur man synliggör den för barnen. 

4.6 En a priori analys av barnboken 

Vi har gjort denna a priori analys för att hitta det matematiska innehållet som finns i 
boken Snart ska vi simma av Gunilla Hansson (1987) i både text och illustrationer. 
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Utifrån boken Analysschema i matematik för åren före skolår 6 (Skolverket 2000) och 
tidigare studier av barnböcker gjorda av Doverborg och Emanuelsson (Doverborg & 
Emanuelsson (red) 2006) har vi fokuserat på följande begrepp: storlek, antal, mönster, 
form, ålder, läge, rumsuppfattning, ordningstal, avstånd, klassificera, parbildning, 
tidsuppfattning. Dessa begrepp har vi sammanställt till ett observationsschema som 
legat till grund för våra observationer och intervjuer. Vi har här under gjort en definition 
av begreppen. För att ge läsaren av examensarbetet en uppfattning av hur illustrationerna 
i boken ser ut har vi valt att lyfta fram några här i a priori analysen. Till bilderna har vi 
kortfattat redovisat handlingen i boken. 

4.6.1 Definitioner av de valda begreppen 

Storlek i förhållande till andra saker på bilden såsom större än, mindre än och lika stora. 
 
Antal både att räkna kardinaltalen och använda begreppen många – minst, färre – flest. 
 
Mönster i matematisk mening är en ordningsföljd som repeteras i en bestämd regel.  
 
Form har ett kännetecken där det ger olika inspirationer i olika material.  Det kan vara 
växlande som exempelvis moln på himlen eller som när isen smälter och blir till vatten. 
Form kan också vara fast och bestående som till exempel sten eller byggklossar på 
förskolan. Det finns även andra former som cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.  
 
Ålder är när en åstadkommen livslängd har nått fram till en bestämd tidpunkt. 
 
Läge återger ett föremål i läge till sig själv. 
 

Rumsuppfattning är att kunna förstå, ange samt förklara var i ett rum barnet eller ett 
föremål befinner sig i läge till omvärlden. 
 
Ordningstal, första, andra, tredje och så vidare. Det fastställer föremålets position i en 
serie saker eller personer. 
 
Avstånd är ett mått av en distans mellan två fastställda lägen.  
 
Klassificering är att känna igen vissa egenskaper hos det man skall ordna och att sedan 
ordna det hela efter samma sorts egenskap.  
 
Parbildning betyder att anpassa ett objekt från en grupp, med ett objekt som passar från 
en annan grupp.  
 
Tidsuppfattning är att förstår när det händer något och vad det är som händer. 

4.6.2 Innehållet i den valda barnboken 

Här nedan följer en resumé av boken Snart ska vi simma av Gunilla Hansson (1987). Med 
Gunillas Hanssons tillstånd (bilaga 3) har vi fått lov att använda bokens text och 
illustrationer. I sammanfattningen av boken har vi valt ut tre av bokens bilder plus 
bokomslaget. 
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Bild 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boken handlar om en pappa och hans två barn, Mia och Max. De går upp tidigt en dag 
och ska cykla till stranden för att bada. 
 
Bild 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med sig ska de ha en stor packning med allt ifrån mat till badkläder. Efter att de har 
packat sin väska cyklar de iväg. På stranden byter de om och gör sig redo för ett dopp i 
havet. Pappan och Max springer ut i havet men Mia vill inte för att hon är rädd att 
badankan kommer för långt ut. 
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Bild 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hon stannar på stranden och gräver en bassäng åt ankan istället. Hon dekorerar bassängen 
med både snäckor och torn som står sidan om. Sedan kommer Max och pappan upp och 
fikar lite innan det är dags för simskola på stranden. Efter simskolan på stranden ska de 
testa att simma på riktigt i havet men när de ska gå i vattnet är det tvärstopp i Mias ben.  
 
Bild 4  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vass snäcka gör att Mia skär sig i hälen och blir omplåstrad med ett stort bandage och 
får därmed inte simma på en hel vecka. Max får också ont i foten och får ett plåster han 
med. Efter det packar de ihop sina saker och cyklar hem. 
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5  Resultat och analys 
Under denna rubrik redovisas resultatet genom att vi svarar på våra frågeställningar. 
Svaren kommer ifrån vår egna gjorda föranalys utifrån Analysschema i matematik för 

åren före skolår 6 (Skolverket 2000), observationerna av högläsningen av den utvalda 
boken och intervjuerna med de fem pedagogerna. Därefter har vi gjort en sammanfattning 
av observationerna, och de öppna intervjuerna utifrån vår första frågeställning. Resultat 
till den andra frågeställningen har vi valt att sammanfatta även den pedagog för pedagog. 
Sist har vi gjort en analys där vi delat upp det under två rubriker. Den första delen handlar 
om matematiken i barnboken och den andra analysdelen handlar om pedagogernas 
medvetenhet.   

5.1 Vilket matematiskt innehåll går att finna i den utvalda boken? 

Till att börja med redovisas den matematik som vi fann i boken när vi analyserade både 
text och illustrationer utifrån Analysschema i matematik för åren före skolår 6 

(Skolverket 2000). Kategorierna som vi har valt att arbeta med har vi markerat med fetstil 
i texten. Därefter följer en redogörelse för vilka begrepp pedagogerna såg i boken. 
 
Boken valdes av oss utifrån de fina illustrationerna och inte utifrån de eventuella 
matematiska begreppen i texten. Vi fann i texten att antal benämns som en, ett och två. 
Det enda ordningstal som används är först. När det gäller tidsbegrepp fanns det en del 
omnämnt i texten såsom snart, tidigt, efter, sen, länge och en vecka. Det fanns också en 
del olika lägesord med i texten. Vid stranden var Mia orolig för att ankan skulle komma 
för långt ut. Andra lägen som nämndes är rakt, i vattnet, i kanten, gå upp och in i Mias 
fot. Olika mängdbegrepp såsom mycket, stort, jättestort och tomma stod med i boken. 
Pappan sa även till Mia att komma och bada för att det var varmt i vattnet.  
 
Däremot finns det betydligt fler matematiska begrepp i Gunilla Hanssons illustrationer att 
diskutera med barnen när man läser boken. På illustrationerna syns det att de har olika 
storlekar på sina badbyxor och badrockar. Snäckorna som Mia samlar på stranden är 
också olika stora. Pappan, Mia och Max är olika stora och frågan är varför det är så? Kan 
det bero på att de är i olika åldrar? Former av olika slag är det lätt att hitta på 
illustrationerna. Till exempel är badbollen en cirkel, osten liknar en triangel, skärbrädan 
och cykelkorgen är en rektangel. Det finns illustrationer där man kan jämföra hur 
badankan ser ut med och utan luft i sig. Att träna på rumsuppfattningen när de tar av 
och på sig sina kläder och när de pratar om hur långt de har kvar till havet när de cyklar 
är möjligt med stöd av illustrationerna. Klassificering kommer in när man tittar på 
picknickkorgen och hela dess innehåll. Det är tre smörgåsar med ost, tre med korv och så 
vidare. Här kan man även använda sig av parbildning och bestämma vem som ska ha 
vad i picknickkorgen. När vi tittar på begreppet antal finns det en hel del att räkna på 
illustrationerna. Frågor att ställa är till exempel: hur många smörgåsar får de var? Hur 
många äggskivor finns på smörgåsarna? Hur många är de på cykeln? Hur många torn 
bygger Mia på stranden? Det är relativt lätt att få in ordningstal när man tittar på 
illustrationerna. Det som kan tas upp till diskussion är i vilken ordning de sitter på 
cykeln? Vem kommer först i vattnet? Vem kommer sist i vattnet? Alla illustrationer är 
fulla av olika mönster som exempelvis randigt som förekommer på både tröjor, Mias 
baddräkt och pappans badrock. Precis som i texten finns det en hel del illustrationer där 
de befinner sig i olika lägen såsom cyklar på vägen, vågorna rullar mot stranden, de 
badar i havet, de sitter på filten, de springer i havet, Max kommer under vattnet, pappa 
bär Mia när hon gör sig illa i foten och hur de sitter på cykeln i förhållande till varandra. 
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Hur långt de har kvar till stranden och att Mia står en bit ifrån havet är något att ta upp 
när man pratar om avstånd. Det är även möjligt att prata om vilken tid på dagen det är 
och därmed få in lite tidsuppfattning.  
 
När pedagog 1 läser under observationen benämner hon antal och läge många gånger. 
Som till exempel: ”Hur många smörgåsar finns det på bilden?” ”Hur många äpplen finns 
det på bilden?” Pedagogen klassificerar smörgåsarna utifrån deras pålägg. När de cyklar 
på vägen ner till havet pratar pedagogen om hur formen på vägen ser ut, hur långt det är 
kvar till havet, vem som sitter var på cykeln. Storleken på havet diskuteras. När de 
kommit fram till stranden pratar de om vem som först tagit av sig kläderna och vem som 
gjorde det sist. De pratar även om att filten ligger på stranden och fick därmed in 
lägesbeskrivning. På bilden där de sitter och fikar räknar de antal smörgåsar, frukter, 
muggar med mera som finns. Hon frågar barnen hur många äpplen det fanns från början 
och går tillbaks i boken och räknar dem igen. Något som hon också uppehåller sig vid en 
längre stund är mönster. Hon frågar barnen vilket mönster barnens badkläder i boken har 
och kopplar det till att prata om mönstret pedagogen har på sin blus och vilka mönster 
barnen har på sina kläder, är det rutigt eller randigt?  Något hon inte nämner när de läser 
är det som handlar om parbildning eller ålder. Under den efterföljande intervjun när vi 
går igenom boken tillsammans, påpekar hon att boken ger ett ypperligt tillfälle att arbeta 
utifrån tema och då till exempel familjetema och vad som hör ihop.  
 
Pedagog 2 använder sig i huvudsak av den matematik som står i boken och gör inte så 
många tillägg under tiden hon läser. Hon tar tillvara på en del bilder som kan kopplas till 
rumsuppfattning där barnen och pappan tar av och på sig kläderna, sträcker på armarna 
med mera. Lägesbegrepp använder hon när de pratar om var de befinner sig och även 
storlek benämns när de jämför bandagen som Mia och Max fick när de skar sig på 
snäckor. När Mia och Max ska lära sig simma uppe på stranden får hon med alla barnen 
att träna på simrörelserna. På de sista bilderna pratas det om tidsbegreppet en vecka som 
pedagogen lyfter och resonerar lite om. I resultatet ifrån intervjun där chansen att göra 
tillägg fanns är det även här lite matematik som nämns. Däremot efterlyser pedagogen 
mer utbildning för att kunna utveckla sin matematiska kunskap. 
 
Pedagog 3 ställer ibland frågor till barnen under observationen, som till exempel när hon 
kommer till sidan där Max sitter på pappas axlar eller när de cyklar och hur de sitter på 
cykeln, framför respektive bakom. Hon benämner också hur barnen sitter i förhållande till 
varandra, långt ifrån eller nära. ”Uppe på stranden” och ”de badar här ute” är andra 
exempel på de lägen som pedagogen nämner. De resonerar om formen på snäckorna och 
kommer fram till att de är vassa.  Pedagog 3 har svårt för att se att det finns matematik i 
en barnbok och hittar därför inte speciellt mycket under intervjun som hon vill tillägga. 
 
Pedagog 4 utmärker sig genom att hon spontant tar upp en hel del matematik till 
diskussion med barnen när hon läser. Redan när titeln är läst börjar hon att prata med 
barnen om vad snart är. Hon fortsätter sedan att ha en dialog med matematiskt innehåll 
med barnen genom hela boken utan att förstöra bokens handling. På första uppslaget 
klassificerar hon smörgåsarna med de olika påläggen och parar sedan ihop dem med vem 
som ska äta vilka smörgåsar. Hon pratar med barnen om havet är stort eller litet. Ett annat 
exempel där det pratas om storlek är när Mia gör en egen bassäng till ankan. På ett 
uppslag pratar de om vem som har tagit av sig kläderna och vem som inte gjort det. Var 
barnen befinner sig i förhållande till varandra, pappan, havet och så vidare tas upp ofta 
under tiden boken läses. De diskuterar mycket om storlek på saker i förhållande till 
varandra, vem storasyster är och hur man kan se det. När Mia gör sig illa funderar de 
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kring om hon är tung att bära i famnen för pappan och de räknar antal bloddroppar. När 
sedan Mia får ett bandage och Max ett plåster resoneras det om vilket som är störst. 
Eftersom Mia inte får simma på en vecka tar pedagogen upp det och frågar barnen hur 
länge en vecka är. När de sedan sitter på cykeln och ska köra hem i boken pratar de om 
hur de sitter i förhållande till varandra, hur många de är på cykeln och vems om är störst 
och minst. Vid den efterföljande intervjun såg hon ytterligare matematik i både text och 
bild. Det som hon tar upp mest är storlek, antal och läge.  
 
Pedagog 5 börjar med att ställa frågor redan på första uppslaget och frågar: ”Vad ska de 
ha med sig?” Under diskussionen vad som finns på bilden får hon fram antal, parbildning, 
läge, mönster och klassificering när de resonerar kring smörgåsarna, kläderna och den 
övriga packningen som ska med till havet. Hon uppehåller sig länge vid detta uppslag i 
boken där hon använder sig av många matematiska begrepp. Pedagogen ställer hela tiden 
frågor med matematiken i fokus. Hon diskuterar badbollen som finns i boken; ”Är den 
uppblåst eller?” På en av bilderna där Max, Mia och deras pappa cyklar ställer pedagogen 
en fråga: ”Vad fattas på bilden?” Här blev en lång diskussion innan barnen kom fram till 
att Mia, Max och deras pappa inte har cykelhjälmar på sig, vilket gjorde att hon fick fram 
begreppsordet läge. När Mia gräver en egen bassäng åt ankan räknar hon, pratar om hur 
djupt hålet är och var ankan är. Tidsuppfattningen kring en vecka resonerar de mycket 
kring när Mia har skurit sig på en snäcka och inte får bada på en vecka. Hur lång är en 
vecka, vilka dagar ingår och så vidare. På sista uppslaget i boken diskuterar de storleken 
på barnen i förhållande till varandra. Trots att pedagogen använde sig av mycket 
matematik vid högläsningen av boken hittade hon en hel del ytterligare matematik vid 
intervjun. 

5.2 Hur tar pedagogerna till vara på det matematiska i boken?  

Pedagogerna är olika mycket matematiskt medvetna vilket resulterade i att de lyfte fram 
matematiken på olika sätt under observationen. Samtliga medverkande pedagoger fick 
upp ögonen för att arbeta på detta sätt med en barnbok. De efterlyste även mer 
fortbildning i matematik för att stimulera barnen i deras matematiska lärande. Här 
nedanför kommer en redovisning av resultatet ifrån observationen och intervjun varje 
pedagog för sig. 
 
Pedagog 1 tar tillvara matematiken genom att ha en diskussion med barnen kring bilderna 
när hon läser för dem. I den öppna intervjun förklarade pedagogen att oftast läser de först 
boken och går sedan tillbaka för att titta på illustrationerna och berättar kring dem. Detta 
för att inte tappa fokus på sammanhanget i boken. Pedagogen säger att hon inte har sett 
barnböcker utifrån att läsa den med matematiken i fokus. Pedagogen ser matematiken 
som att det är leken, vardagsrutinerna och temaarbetet som tillsammans bildar en helhet i 
förskolan. 
 
Pedagog 2 tar inte tillvara på matematiken eftersom hon inte själv ser den i barnboken 
under högläsningen vid videoobservationen. I intervjun berättade hon att hon har svårt att 
se att det finns matematik i barnböcker. Hon anser sig själv inte vara medveten om vad 
det finns för matematik att lyfta fram 
Pedagog 3 tar inte tillvara på matematiken under högläsningen eftersom hon inte själv ser 
den i barnboken. Under intervjun säger hon att hon är medveten om att det finns 
matematik i böckerna men har svårt för att hitta den och veta hur den skall synliggöras. 
Pedagogen efterlyser mer fortbildning så att det blir en medvetenhet i förskolan om och 
kring matematik. 
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Pedagog 4 har gått en 5-poängs fortbildning i matematik i förskolan och använder sig av 
en hel del matematik när hon läser boken för barnen. Det märks att hon är medveten om 
matematik för att hon tar upp en hel del till diskussion under observationen. Under 
intervjun tänker hon vidare kring bilderna i boken och vad man kan göra i verksamheten 
utifrån dem. På en bild där de ska packa ihop sin picknickkorg får hon en tanke om att ta 
reda på om allt får plats i korgen som de ska ha med sig hem. Att göra något mer med hur 
en vecka är uppbyggd är en annan tanke hon får.  
 
Pedagog 5 är noga med att alla barnen skall se bilderna för att hon ska kunna föra en 
matematisk diskussion med dem under observationen. I den öppna intervjun berättade 
hon att de inte använder denna typ av bok när de skall arbeta med barnen kring 
matematik. Pedagogerna anser att det blir en konstlad diskussion kring de illustrerade 
bilderna i boken. I inlärningssyfte använder de sig mer av böcker typ Lär dig räkna med 
Barbapapa eller Lär dig former med Barbapapa som visar mer konkret matematik. 
Pedagogen anser att vårt ämne i examensarbetet är intressant eftersom pedagogerna ute i 
de olika verksamheterna behöver bli uppmärksammade på hur viktigt det är med 
matematik i förskolan och förskoleklass. Pedagogen menar också att det bör bli 
naturligare att använda sig av matematiken i barnböckerna. 

5.3 Analys av pedagogernas observation och intervjuer 
Vi har valt att analysera våra resultat utifrån våra frågeställningar. 

5.3.1 Analys kring matematik i barnböcker 

När vi analyserar resultaten i vår undersökning kan vi se att det finns en skillnad i 
pedagogernas medvetenhet angående matematiken i barnboken. De använder sig av 
matematiken på olika vis, ibland medvetet och ibland omedvetet. Är däremot pedagogen 
som läser en bok för barnen matematiskt medveten så kan pedagogen inleda en 
diskussion med barnen (Emanuelsson 2006). Vissa av pedagogerna ser endast de fyra 
räknesätten och skolans matematikbok som matematik och därför får de svårt för att 
koppla ihop en ”vanlig” barnbok med matematik. Är däremot pedagogen medveten om 
matematiken som kan finnas i boken de läser, så är det ett sätt att utveckla både språket 
och matematiken hos barnen (Emanuelsson 2006). Begrepp som storlek, antal och läge är 
något pedagogerna över lag använder sig mycket av. Detta kan kopplas till att dessa 
begrepp används i stort sett dagligen med barnen vilket även Doverborg (2006b) påpekar. 
Barnen och pedagogerna diskuterade mycket omkring antal, som när Mia ska göra en 
egen bassäng till ankan (bild 3), ”hur många snäckor har Mia plockat?” eller ”hur många 
torn har Mia gjort?”. På bild två kom ofta antal upp till diskussion som exempelvis, ”hur 
många smörgåsar finns det med korv på?”, ”hur många äpplen finns där på bilden?” och 
så vidare. Barnen diskuterade också med varandra om antal och precis som Doverborg 
och Pramling Samuelsson (1999) skriver är det viktigt att barnen får möta andra barn och 
vuxna som är mer kompetenta inom det matematiska språket för att utveckla sitt eget 
språk. Lägesbegrepp kan vi också se i undersökningen att pedagogerna är väl förtrogna 
med, som till exempel på bild nummer ett där barnen sitter på cykeln. Här diskuterade 
pedagogerna med barnen hur Mia och Max satt i förhållande till pappa, framför eller 
bakom. När pedagogerna använde sig av begreppet storlek var det oftast diskussion kring 
vem eller vilket som är störst. ”Är Mia större än Max?”, ”Är badbollen stor eller liten?” 
också vidare. Vi håller med Svensson (1995) när hon skriver att det är genom 
diskussioner om bilderna i boken som barnen får träna de matematiska begreppen genom 
att använda sig av språket.  
 



 

   24 

Pedagogerna som läste boken diskuterade eller benämnde inte ordet form i någon större 
utsträckning med barnen. Pedagog 1 var den pedagog som uppehöll sig en stund kring 
begreppsordet och då utifrån att badbollen hade en rund form precis som korven på 
smörgåsen (bild 2). Doverborg (2006b) tar upp att barnen kommer i kontakt med form 
när de exempelvis bygger med klossar. Detta förklarar hon med att klossarna har olika 
former så som långa, korta eller höga.  Här fortsatte pedagogen med att använda sig av 
begreppsordet klassificera eftersom hon diskuterade vidare vilka smörgåsar som hörde 
ihop med varandra, korvsmörgåsarna för sig, ostsmörgåsarna för sig och ägg smörgåsarna 
för sig. Detta var annars ett begrepp som pedagogerna inte använde sig något nämnvärt 
av i diskussionerna med barnen. Något som förvånade oss en del var att begreppsordet 
mönster inte togs upp i någon större utsträckning. Pedagog 1 uppehöll sig en stund kring 
diskussionen om Mia och Max mönster på deras badkläder, vilket gjorde att barnen 
uppmärksammade även mönstret Mia och Max hade på sina tröjor och vilket mönster 
badbollen hade. Barnen observerade mycket olika mönster i illustrationerna efter att 
pedagogen hade öppnat diskussionen. Genom det fick barnen möta ett matematiskt 
begrepp i sagan som de kan ha nytta av när de ska börja läsa, skriva, tolka och lösa 
skriftliga problem i matematik (Sterner 2006).  
 
Rumsuppfattning, ålder, ordningstal, parbildning, avstånd och tidsuppfattning var inget 
som pedagogerna berörde direkt vilket också gjorde att det inte blev någon diskussion 
kring dessa begrepp. Ålder och parbildning var endast två pedagoger som berörde, där 
pedagog 5 lyfte fram en diskussion med barnen kring parbildning. När det gällde ålder 
ställde pedagog 5 frågan om de kunde gissa hur gamla Max och Mia kunde vara och hur 
gammal deras pappa skulle kunna vara. Pedagogerna pratade med barnen om vad som 
fanns på illustrationerna i huvudsak språkligt vilket enligt Kåreland (2001) också är en 
viktig del av sagoläsningen. Hon menar att ta tillfället i akt att prata om vad som händer 
och vad som ska hända är också en oersättlig språklig stimulans. Att ge barnen 
möjligheten att prova det matematiska språket genom sagoläsning stärker deras eget 
lärande (Ahlberg 2003). 

5.3.2 Analys kring pedagogernas medvetenhet 

Det talas mycket om det livslånga matematiklärandet vilket ställer krav på pedagogens 
kompetens för att kunna möta barnen. Att pedagogerna får kunskap om hur barn lär sig 
matematik är viktigt eftersom den numera har fått en betydande roll i förskolan 
(Doverborg & Emanuelsson (red) 2006). I Läroplan för förskolan Lpfö98 (Skolverket 
2006) står det att arbetslaget ska väcka barnens nyfikenhet och ge dem en uppfattning av 
vad matematik är. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94 (2006) finns strävansmålet att barnen ska få ett grundläggande 
tänkande kring matematik och kunna ha förståelse för det matematiska i vardagen.  
 
I tidigare projekt fann man att pedagogerna eftersökte mer utbildning för att kunna 
stimulera barnens matematiska utveckling. Detta kom vi också fram till i vår 
undersökning eftersom de flesta pedagogerna tog upp det vid intervjun. Den av 
pedagogerna som inte tog upp det har fått fortbildning i matematik i förskolan. Hon var 
medveten och diskuterade och ställde frågor till barnen kring både texten som 
illustrationerna. Vid intervjun tog hon fram ännu mer av den matematiken hon kunde se. 
Vi kunde genom vår undersökning också se vilken spridning det är mellan pedagogerna i 
förskolan och förskoleklass. Pedagogen i förskoleklassen var medveten om matematiken 
och att den kan lyftas fram på olika sätt. Däremot kunde inte alltid pedagogen i förskolan 
se matematiken vilket också gjorde att hon inte stannade kvar vid illustrationerna i boken 
och diskuterade kring dem. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) kan det 



 

   25 

vara svårt om inte pedagogen ser matematiken och då vara klar över att förskolans vardag 
lär barnen matematik. Pedagogerna måste bli medvetna och ta på sig sina 
”matematikglasögon” och få matematikperspektivet i fokus för att ge barnen så många 
matematiska upplevelser som möjligt. Barnen på förskolan möter mycket matematik 
under sin vistelse på förskolan men behöver hjälp av pedagogen att upptäcka den och 
göra det till ett livslångt lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999).  
 
Det vi också upptäckte i undersökningen var att pedagogerna var osäkra på vilka begrepp 
som innefattades i ämnet matematik. Detta kan göra att det är svårt för pedagogerna att 
stimulera barnen i de matematiska begreppen. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 
framhäver att pedagogen måste anpassa uppgifterna som de problematiserar utifrån 
matematiska perspektiv för att barnen inte ska tappa intresset. Pedagogerna i vår 
undersökning återkommer ofta till att de har för lite kunskap i ämnet matematik i 
förskolan och hur de skall arbeta med det. Vi uppmärksammade att efterhand som några 
av pedagogerna läste boken kom de på att det fanns mycket att diskutera kring bokens 
illustrationer bara de hade matematiken för ögonen. Andersson (2006) menar att man 
som pedagog aldrig är fullärd inom det matematiska området. Det gäller att själv som 
pedagog tänka på att det finns många matematiska lösningar och genom det få barn 
intresserade att hitta lösningarna på egen hand. För att kunna sprida en nyfiken attityd till 
barnen måste man själv vara en nyfiken pedagog.  
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6   Diskussion 
Syftet med examensarbetet var att se hur det matematiska innehållet i en barnbok ser ut. 
Vi ville också undersöka hur pass medvetna pedagogerna i förskolan är på matematiken 
när de läser för barnen i förskolan. Vårt eget intresse för matematik i förskolan växte, när 
vi själva fick göra en uppgift i utbildningen till lärare mot förskola och förskoleklass. 
Denna uppgift bestod i att vi skulle inventera matematiken i en valfri barnbok och sedan 
redogöra för detta. Vårt intresse blev ännu större när vi var närvarade vid en föreläsning 
som handlade just om matematiken i en barnbok. En liten varning vi också fick vid 
föreläsningen, var att vi inte skulle ”matematisera varje bok” (Emanuelsson 2006), utan 
språket fick inte glömmas.  
 
I förskoleklassen använder pedagogerna sig av matematiken medvetet men då med 
böcker som är ämnade till att arbeta med matematik. Här används inte sagoboken till att 
belysa matematiska begrepp, utan enbart i språkhänseende. Här såg vi ändå att pedagogen 
hade sina ”matematikglasögon” på sig eftersom hon läste med både matematiken och 
språket i fokus. Vi förstod vid den öppna intervjun att i förskoleklassen arbetas det med 
olika ämne så som svenska och matematik, betydligt mer medvetet än i förskolan. Det 
man kan fråga sig är varför de väljer att arbeta med de böcker som de anser är till för att 
arbeta med matematik och inte tar tillvara den rika mängd av barnböcker som finns att 
tillgå. Funderingar vi har är vad det kan vara i de böckerna som gör att de anser att 
barnen lär sig mer matematik när de använder sig av dem i undervisningen. Kan det vara 
så att det underlättar för pedagogen när matematiken är tydligt uttalad i boken eller är det 
så att pedagogen tror att barnen lär sig mer matematik när de läser en bok med 
matematiskt innehåll? 
 
Det vi också ser med vår undersökning är att pedagogerna är medvetna om att det är 
viktigt att matematiken åskådliggörs i förskolan men att de efterfrågar hur det skall göras. 
De pedagoger som uppmärksammar matematiken i förskolan är också de som har fått 
fortbildning i ämnet, där de har på sig sina ”matematikglasögon” och ser matematiken i 
barnboken. Pedagogernas förhållningssätt till matematik påverkar barnen i deras 
livslånga lärande. Ofta finns en negativ inställning till matematik kvar hos pedagoger på 
förskolan och föräldrar. Detta gör att barnen inte möter vuxna som kan stimulera deras 
matematiska lärande eftersom de inte använder sig av ett matematiskt språk. Om barnen 
ska bli förtrogna med de matematiska begreppen behöver de möta andra barn som vuxna 
som utmanar dem i deras tankar och språk (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). På 
förskolan arbetar man oftast tre pedagoger tillsammans där alla besitter olika kunskaper 
och intressen vilket gör att helheten förhoppningsvis ger barnen en bra grund att stå på 
inför det livslånga lärandet.   

6.1 Metoddiskussion 

Det var bra att göra en a priori analys innan vi gjorde vår undersökning för att på så vis 
klargöra vilken matematik vi själva kunde hitta i barnboken. I de metoder som vi använde 
oss av, observation och en kvalitativ öppen intervju med pedagoger på en förskola, så 
känner vi att vi har fått tydliga svar på våra frågor. Dessa har också lett oss till ett resultat 
i vår undersökning. Genom att vi dokumenterade vår observation med en videokamera 
kunde vi efteråt sitta i lugn och ro och titta på det bandade materialet hur pedagogen läste 
boken för barnen. Vi lyssnade på den inspelade öppna intervjun och kom till klarhet med 
om pedagogen såg ytterligare matematik i boken än när hon läste för barnen. Intervjuerna 
gjorde att vi i vårt resultat fick med pedagogernas tankar vilket också gjorde att vi fick en 
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större insikt i hur pedagogerna tänkte kring ämnet. Därmed kompletterade våra metoder 
varandra. 
 
Vi upplevde att vårt observationsschema underlättade när vi genomförde vår 
undersökning. Det gjorde att vi var fokuserade på den matematik som kunde förekomma i 
precis den bok vi valde. Observationsschemat kan inte användas som en färdig mall till 
vilken bok som helst eftersom det har utformats specifikt till denna bok. Däremot kan den 
ligga till grund som en påminnelse för de olika matematiska begrepp som kan vara 
rimliga att finna i en barnbok.  

6.2 Resultatdiskussion 

Redan med det begränsande antal pedagoger i våra observationer och de öppna 
intervjuerna kunde vi se en klar skillnad på hur pedagogerna läser en bok för barnen. Vi 
ser detta som representativt för de flesta pedagoger i verksamheten på förskola och 
förskoleklass. En del pedagoger läser med språket i fokus och en del med matematiken i 
fokus, helt utifrån vilken förståelse man har för matematiken i förskolan. Helt klart skall 
pedagogen i verksamheten läsa både med språket i fokus som med matematiken i fokus. 
Det vi tänkte på under undersökningen var det som står i Läroplan för förskolan, Lpfö98 
att förskolan skall sträva efter att barnen utvecklar en förmåga att använda matematiken i 
viktiga sammanhang (Skolverket 2006). Detta innebär att vi måste hjälpa barnen att 
upptäcka matematiken och då till exempel med barnboken som hjälp. Vi upplever det 
även som ett bra sätta att få in det vardagliga i matematiken som det står i Läroplan för 
det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket 
2006). 
 
Det vi har sett i vårt resultat är att pedagogerna bör få möjligheter till mer information 
och fortbildning i hur viktig matematiken i förskolan är. I barnens vardag sker det hela 
tiden saker som stimulerar deras matematiska förmåga, därför behöver barnen både sina 
kamrater och kompetenta pedagoger, vilka ser matematiken och hjälper dem att sätta ord 
på de olika matematiska begreppen (Doverborg & Pramling 1999). Några av de 
pedagoger som deltog i vår undersökning menar att barnen lär sig matematik genom att 
exempelvis duka. Däremot anser vi att barnen inte lär sig bara genom att delta i dessa 
aktiviteter utan måste möta pedagoger som kan stimulera dem vidare. En tanke vi har fått 
är om barnen lär sig mer matematik genom att möta en pedagog som lyfter de 
matematiska begreppen som finns i en barnbok eller det måste vidareutvecklas för att 
barnen ska bli förtrogna med begreppen. Precis som Solem och Reikerås (2004) skriver, 
så är det viktigt att barnen får fundera, formulera sina tankar och göra något för att kunna 
förstå de matematiska begreppen.  
 
Svensson (1995) framhåller att det är bra att diskutera med barnen vad som finns på 
bilderna, vilket enligt oss också ger pedagogerna en chans att använda sig av matematiska 
begrepp. Däremot får man inte glömma bort det språkliga värdet i att läsa en bok och att 
matematiken är till stor del ett språk. Man bör inte bortse från glädjen i att läsa en bok 
och den språkliga utvecklingen som stärks men vi tycker att man efter boken är läst gärna 
kan gå tillbaka och föra en diskussion kring illustrationerna i boken. På så vis utvecklas 
både barnens läsglädje och deras matematiska begreppsbildning (Emanuelsson 2006). 
 
Det vi la märke till vid våra observationer var att pedagogerna använde sig både av det 
som händer ”här och nu” i vardagen, blandat med fantasin. Om pedagogen lyssnar på 
barnens frågor under sagoläsningen så kan de också väcka ett matematiskt tänkande hos 
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barnen. Att synliggöra matematiken genom att benämna att det är matematik och använda 
de rätta begreppen i vardagen på förskolan gör att barnen blir förtrogna med ämnet 
matematik. För att barnen skall få en positiv syn på matematik är det viktigt att de har 
mött all den matematik som finns i vår vardag. Om pedagogerna är medvetna och kan 
lyfta det matematiska i vardagen som exempelvis när ett äpple ska delas, torn av klossar 
ska byggas, tallrikar skall dukas och parbildning genom att hitta rätt strumpor och skor 
kommer matematiken att vara en naturlig del av vardagen vilket leder till att målet i 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 
(Skolverket 2006) lättare uppfylls i grundskolan. 
 
Vi finner Anderssons (2006) och Ahlbergs (2003) tankar kring problemlösning som 
intressanta. Andersson menar att ingen kan veta allt och tillsammans med barnen kan de 
finna svaret på problemet. Det är pedagogernas uppgift att utmana barnen i deras 
eventuella problemlösningar som kan uppstå i vardagen. Genom att låta barnen tänka 
kring problemet och stimulera dem med frågor i rätt riktning istället för att ge dem ett 
färdigt svar direkt gör att deras problemlösande förmåga utvecklas. Ahlberg (2003) 
påpekar att det inte är det rätta svaret på frågan som är det väsentliga utan vägen till 
svaret. När barnen ställs inför ett problem är det bra om pedagogen frågar om barnet själv 
har en lösning. Oftast har de en lösning men hinner inte alltid komma fram till den för att 
någon annan redan har löst det till dem. Alltså behöver de tid för att kunna utveckla sin 
problemlösande förmåga. De behöver också möta pedagoger som har tid till att låta det ta 
tid att komma fram till en lösning. Vi anser att genom att måla upp olika scenarier i en 
barnboks illustrationer stimuleras barnens begreppsbildning, språkliga förmåga och 
problemlösande förmåga där de fritt kan spekulera kring olika händelseförlopp och tänka 
utanför bilderna. Därigenom kan de finna olika sätt att lösa ett och samma problem i sin 
vardag. 

6.2.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det har gjorts internationella studier där man har tittat på barnens sätt att lära sig 
matematik med hjälp av sagoböcker. Den svenska förskolans syn på barnen gör att de 
studierna inte är jämförbara med Sverige. Vi har endast hittat olika små projekt. Därför 
efterlyser vi en större fortsatt forskning kring barn och pedagoger i den svenska förskolan 
angående barnens matematikinlärning med hjälp av sagoböcker.   
 
 



 

   29 

Källförteckning 

Andersson, Mats (2008). Matematikerns syn på lärande i matematik i förskola och skola.  
 Tillgänglig: < http://ncm.gu.se/media/ncm/ma-fr-b/MatsA.pdf > (2008-05-07) 
Ahlberg, Ann (2003). Att se utvecklingsmöjligheter i barns lärande. I Wallby, Karin 

(red) (2003).  Matematik från början. 1. uppl. Göteborg: Nationellt centrum för 
matematikutbildning, Univ. Kungälv: Livréna AB 

Bergius, Berit & Emanuelsson Lillemor (2003). Att stimulera barns intresse för och  
upptäckter i matematiken. I Wallby, Karin (red.) (2003). Matematik från början. 
1. uppl. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Univ. Kungälv: 
Livréna AB 

Doverborg, Elisabet & Emanuelsson, Göran (red.) (2006). Matematik för lärare i  
förskolan. I Doverborg, Elisabet & Emanuelsson, Göran (red.) (2006). Små 

barns matematik: erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras 
lärare. 1. uppl. Göteborg: NCM, Göteborgs universitet. Kungälv: Livréna AB 

Doverborg, Elisabet (2006a). Dokumentation av lärande. I Doverborg, Elisabet &  
Emanuelsson, Göran (red.) (2006). Små barns matematik: erfarenheter från ett 

pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. 1. uppl. Göteborg: NCM, 
Göteborgs universitet. Kungälv: Livréna AB 

Doverborg, Elisabet (2006b). Förskolans matematik. I Doverborg, Elisabet &  
Emanuelsson, Göran (red.). (2006). Små barns matematik: erfarenheter från ett 

pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. 1. uppl. Göteborg: NCM, 
Göteborgs universitet. Kungälv: Livréna AB 

Doverborg, Elisabet (2006c). Svensk förskola. I Doverborg, Elisabet & Emanuelsson,  
Göran (red.). (2006). Små barns matematik: erfarenheter från ett pilotprojekt 

med barn 1 - 5 år och deras lärare. 1. uppl. Göteborg: NCM, Göteborgs 
universitet. Kungälv: Livréna AB 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (1999). Förskolebarn i  
 matematikens värld. 1. uppl. Stockholm: Liber  
Emanuelsson, Göran & Doverborg, Elisabet (red.) (2006). Matematik i förskolan. 1.  
 uppl. Göteborg: NCM/Nämnaren, Göteborgs universitet. Kungälv: Livréna AB 
Emanuelsson, Lillemor (2006). Upptäckter av matematik i en barnbok. I Doverborg,  

Elisabet & Emanuelsson, Göran (red.). (2006). Små barns matematik: 

erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. 1. uppl. 
Göteborg: NCM, Göteborgs universitet. Kungälv: Livréna AB 

Emanuelsson, Lillemor (2007) Små barn älskar matematik. Muntl. föreläsning i  
 Regionhuset, Lund (2007-09-24) 
Gottberg, Jessica & Rundgren, Helen (2006). Alla talar om matte redan i förskolan.  
 Stockholm: Sveriges utbildningsradio (UR).  
Granberg, Ann (2006). Småbarns sagostund: kultur, språk och lek. 2. uppl. Stockholm:  
 Liber 
Hansson, Gunilla (1987). Nu är det klippt: Snart ska vi simma. Gävle: Cikada 
Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen:  

undersökningsmetoder och språklig utformning. 4. uppl. Uppsala: 
Kunskapsföretaget 

Kåreland, Lena (2001). Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och  

 ungdomslitteratur. Stockholm: Natur och kultur 
Lönnaeus, Olle (2008). Mer matte och läsning i förskolan. Sydsvenskan, onsdagen 19  
 mars 2008, s. A7 
Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan Sonja (1999). Lärandets grogrund: perspektiv 

  och förhållningssätt i förskolans läroplan. Lund: Studentlitteratur 



 

   30 

Skolverket (2000). Analysschema i matematik för åren före skolår 6/Lärarhögskolan i  

 Stockholm. PRIM-gruppen. 1. uppl. Stockholm: Liber distribution 
Skolverket (2003). Lusten att lära: med fokus på matematik: nationell  

kvalitetsgranskningar 2001-2002. Stockholm. Tillgänglig: < 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1148 > (2008-05-18)  

Skolverket (2006).  Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Fritze  
Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och  

 fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritze 
Solem, Ida Heiberg & Reikerås, Elin Kirsti Lie (2004). Det matematiska barnet.  
 Stockholm: Natur och kultur  
SOU 2004:97 Att lyfta matematiken – intresse, lärande och kompetens. Betänkande av  

Matematikdelegationen,  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 
Tillgänglig: <  http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/03/48/6a32d1c0.pdf > 
(2008-06-06) 

Sterner, Görel (2006). Språk, kommunikation och representationer. I Doverborg, Elisabet 
& Emanuelsson, Göran (red.) (2006). Små barns matematik: erfarenheter från 
ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare. 1. uppl. Göteborg: NCM, 
Göteborgs universitet. Kungälv: Livréna AB 

Strandberg, Leif (2006). Vygotskij i praktiken: bland plugghästar och fusklappar.  
 Stockholm: Norstedts akademiska förlag  
Svensson, Ann-Katrin (1995[1995]). Språkglädje: språklekar i förskola och skola.2.  
 [tr.]Lund: Studentlitteratur 
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm. Tillgänglig: < 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf > (2008-06-06) 

 
 
 



 

   31 

Bilaga 1 
 

Informationsbrev 
 
 

Vi är två lärarstudenter från Växjö Universitet som heter Jenny Wallin och Christina 

(Stina) Mårtensson. Vi ska skriva ett examensarbete med fokus på matematik i förskolan. 

Genom det vill vi ta reda på hur pedagogerna i förskolan tar tillvara på möjligheterna att 

använda det matematiska i barnböckerna. 

  

Studien kommer att genomföras genom observationer där vi filmar när pedagogerna läser 

Snart ska vi simma (G Hansson 1987).  Observationerna kommer att bearbetas och 

analyseras utifrån relevant litteratur i ämnet. Resultatet kommer sedan att redovisas i 

kommande examensarbete. Filmen kommer inte att ses av någon annan utan bara ligga 

till grund för vårt arbete. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen skall 

kunna identifiera personerna, utifrån det färdiga arbetet.    

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

Vi är mycket tacksamma för deltagandet i undersökningen och du är välkommen att höra 

av dig till oss om det är något du undrar över. 

 
Med vänliga hälsningar  
 
Jenny Wallin 
Tel: 0418 – 43 00 07 
E-post: jenny.wallin@telia.com 
 
Christina (Stina) Mårtensson 
Tel: 040: 71 20 39 
E-post: stina.martensson@lodde.se 
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Bilaga 2 

 

Observations schema till Snart ska vi simma 
Uppslag 1 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____ tidsuppfattning____  

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppslag 2 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____  tidsuppfattning____ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppslag 3 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____ tidsuppfattning____ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppslag 4 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____  tidsuppfattning____ 
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Uppslag 5 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning___  tidsuppfattning____ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppslag 6 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____  tidsuppfattning____ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppslag 7 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____  tidsuppfattning____ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Uppslag 8 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____  tidsuppfattning____ 
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Uppslag 9 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____  tidsuppfattning____ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppslag 10 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____  tidsuppfattning____ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppslag 11 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning____ tidsuppfattning____ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uppslag 12 

Storlek_____ antal______ mönster_____  

Form______ ålder______ läge______ 

Rumsuppfattning___ ordningstal___ avstånd_____ 

Klassificera___ parbildning___ tidsuppfattning____ 
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Bilaga 3  
 
Från: Gunilla Hansson [h.gunilla@glocalnet.net] 
Skickat: den 6 juli 2008 18:45 
Till: Stina Mårtensson 
Ämne: Re: Hej! 
 
Bifogade filer: _AVG certification_.txt 
Hej Christina Mårtensson 
Du och din kompis får gärna använda mina bilder   
från Max & Mia-boken till ert examensarbete.  
Ni kan väl skicka mig resultatet. 
  
Med bästa hälsningar  
Gunilla Hansson 
----- Original Message -----  
From: Stina Mårtensson  
To: h.gunilla@glocalnet.net  
Sent: Sunday, July 06, 2008 6:32 PM 
Subject: Hej! 

 
  
Hej Gunilla! 
  
Här kommer min mejladress och ett hjärtligt tack! 
  
 Ha en fortsatt trevlig vecka 
     Christina (Stina) 
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