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 Matematik i Lilla nollan och alla dom andra 

 

Mathematics in Little O and all the others 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka vilket matematiskt innehåll 

förskollärare synliggör vid användning av bilderboken Lilla nollan och dom 

andra. För att besvara studiens frågeställningar har både observationer och 

kvalitativa intervjuer använts. Två förskollärare från en förskola valdes ut. 

Barnen som deltog vid observationerna var 4-5 år gamla. Resultatet visar att 

förskollärarna synliggör ett brett matematiskt innehåll i den ovannämnda 

bilderboken. De fokuserar på siffror, räkneramsan, räknar antal, jämför form och 

storlek. Samtal om siffran 0 och dess betydelse förs tillsammans med barnen. De 

reflekterar och resonerar tillsammans med barnen över olika matematiska 

företeelser som de möter i bilderboken med stöd av dess bilder. Förskollärarna 

ger också flera exempel på hur barnen har utvecklat matematiska begrepp. De 

tar även tillvara på både den mångfald och den variation av matematik som 

bilderboken erbjuder. 

 

Nyckelord 
Bilderböcker, förskola, matematik, matematiska begrepp, matematiskt innehåll 

 

Abstract 
The purpose of this study is to investigate which mathematical content preschool 

teachers visible when using the picture book Little O and all the others. In order 

to answer the study questions, both observations and qualitative interviews have 

been used. Two preschool teachers from one preschool were selected. The 

children who participated in the observations were 4-5 years old. The results 

show that preschool teachers reveal a broad mathematical content in the above 

mentioned picture book. They focus on numbers, countingchants, counting 

numbers and compare the shape and size. Conversations about the number 0 and 

the importance of it are takes place. They reflect and resonate with the children 

of different mathematical phenomena they encounter in the picture book by 

virtue of its images. Preschool teachers also give several examples of how the 

children have developed mathematical concepts. They also utilize both the 

diversity and the variety of mathematics that the picture book offers. 

 

Keywords 
Mathematical concepts, mathematical contents, mathematics, picture books, 

preschool, 
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1. Inledning 

Under min utbildning vid Linnéuniversitetet i Växjö har jag läst flera kurser om barns 

matematikutveckling i förskolan. Dessa kurser har på olika sätt berört ämnet matematik i 

bilderböcker. Idag är matematik något som lyfts fram i högre grad i skollagen och nationella 

styrdokument. I förskolans läroplan, Lpfö 98 framhåller Skolverket (2010) vikten av att barn i 

förskolan får rika möjligheter att utveckla sin matematiska förståelse. De skriver att: 

 
 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. 

 (Skolverket, 2010:10) 

 

Grundläggande matematiska kunskaper är ett måste för att kunna delta i dagens samhälle 

menar Emanuelsson (2006a). Även Löwing och Kilborn (2002) betonar vikten av 

matematiska kunskaper då människan ska ta ställning till olika problem i vardagen. I 

förskolan använder vi oss i stor utsträckning av bilderböcker för att stimulera barns 

språkutveckling men i vilken utsträckning använder sig förskollärare av bilderböcker för att 

lyfta fram och utveckla barns matematiska förståelse? Jag kände att jag skulle vilja ta reda på 

mer om hur förskollärare synliggör matematik i bilderböcker och utveckla mina kunskaper 

inom detta område.  

 

Barns framtida förhållningssätt och möjligheter att lära matematik påverkas av deras första 

möte med matematik redan i förskolan. När förskollärarna läser böcker tillsammans med 

barnen stöttar de dem till att klara lite mer än vad de skulle ha gjort på egen hand. De kan då 

använda bilderböcker för att underlätta deras väg in i matematiklärandet (Ahlberg, 2000). Det 

finns matematik i alla bilderböcker. Den finns främst i böckernas bilder och därför kan den 

vara delvis dold. Barnen behöver förskollärarnas hjälp att kunna se vad som döljer sig i 

bilderna. De får i böckernas värld möta olika begrepp som antal, storlek, färg, form och på 

olika sätt träna sin tal- och rumsuppfattning (Emanuelsson, 2006b). 

 

För att förskollärarna ska kunna använda sig av matematiken i böckerna måste de själva bli 

medvetna och upptäcka den matematik som finns, ta på sig sina ”matematikglasögon” 

(Emanuelsson, 2006b).  Detta är något förskolorna i den kommun där jag valt att göra min 

studie fått erfara. Under två terminer har kommunen haft matematik som prioriterat mål. 

Lärarna har fått ta del av kompetensutveckling i form av bland annat föreläsningar. En uppgift 

de genomfört var att välja ut en bilderbok och analysera det matematiska innehållet. Detta för 

att få upp ögonen för att matematiken finns i allt vi gör och allting runt omkring oss. Därför är 

det intressant att titta närmre på hur några av förskollärarna använder sig av bilderböcker för 

att lyfta fram och synliggöra matematik. Det är även intressant att undersöka om och på vilket 

sätt förskollärarna försöker utveckla barns matematiska begrepp. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilket matematiskt innehåll som förskollärare 

synliggör vid användning av bilderboken Lilla nollan och dom andra. 

2.2 Frågeställningar 

 

 Vilka matematiska begrepp synliggör förskollärarna i bilderboken?  

 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt upplever förskollärarna själva att barnen 

utvecklar matematiska begrepp vid arbetet med bilderboken? 

 

 

2.3 Avgränsning 

Att undersöka vilket matematiskt innehåll förskollärare tar upp när de läser olika bilderböcker 

blir en väldigt stor studie och svår att genomföra. Därför har jag valt att avgränsa mig till 

endast en bilderbok nämligen bilderboken Lilla nollan och dom andra. 
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3. Teoretisk bakgrund 

I den teoretiska bakgrunden presenteras innebörden av matematik i förskolan och matematik 

som språk. Barns utveckling och lärande inom matematik tas upp samt vikten av att utgå ifrån 

barns tidigare erfarenheter och kunskaper. Avslutningsvis presenteras olika aspekter av 

matematik, matematik i bilderböcker och nyttan av högläsning.  

3.1 Matematik i förskolan 

Barn möter dagligen olika matematiska begrepp och problemlösning av olika slag. De första 

erfarenheterna av matematik är viktiga. Att tidigt få positiva erfarenheter av matematik och en 

positiv inställning till ämnet är viktigt för barns framtida lärande (Linder, Costello Powers & 

Stegelin, 2011). Det är lärarnas uppgift att ta tillvara på detta intresse och utmana barnen i 

deras tänkande. I förskolan utgår lärarna ofta från den matematik som finns i vardagen samt 

leken och använder den för att uppmärksamma och utmana barnen (Doverberg, 2006a). 

Genom att ta tillvara på matematiken i vardagen kan meningsfulla kopplingar till matematiska 

begrepp göras (Linder m.fl., 2011).  

 

Tidigt börjar barnen att utforska sin omgivning och då finns lärarna där och uppmärksammar 

barnen på de matematiska begrepp och fenomen de stöter på. Barnen får själva vara med och 

upptäcka och tillgodogör sig därmed matematiska begrepp på ett naturligt sätt. Detta ger de 

uttryck för då de visar förtrogenhet med olika matematiska begrepp, förståelse för dess 

betydelse samt ser samband. Detsamma gäller då de visar förståelse för och använder 

matematiska begrepp i samband med exempelvis tal- och rumsuppfattning, geometri, statistik 

och tabeller samt former och mönster. Barnen visar även att de utvecklat matematiska 

begrepp då de kopplar den matematik de möter i olika sammanhang till tidigare erfarenheter 

och upplevelser (Ahlberg, 2000). I samspel med andra barn och vuxna utmanas och utvecklas 

barnens tänkande och lärande. Det handlar om att skapa ett lärande i för barnen meningsfulla 

situationer. Detta medför också att lärandet blir lustfyllt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

1999).  

 

I förskolan ges dagligen en mäng tillfällen med matematiskt innehåll. Vid av och påklädning i 

hallen får barnen träna på att para ihop, se likheter och skillnader och sortera. När det är dags 

för frukt finns det möjlighet att träna på bråk genom att dela frukter men även antal. Detta 

genom att räkna hur många barn som är på förskolan och hur många frukter som då behövs. 

Då bordet ska dukas tränar barnen på att känna igen olika former, para ihop och antal. I 

utomhusleken tränar barnen sin rumsuppfattning. Bilderböcker är något som används varje 

dag i förskolan både av barn och vuxna. Där finns det mycket matematik som kan 

uppmärksammas. Att de vuxna i barnens närhet uppmärksammar de på den matematik de 

dagligen möter är viktigt för att väcka barnens lust och intresse för matematiken (Sterner, 

2006a). Detta styrks av Emanuelsson (2006a) som skriver att i förskolan får barnen sina första 

erfarenheter av matematik och dessa kan bli avgörande för barns framtida inställning och 

lärande till och i matematik.  

 

Både inomhusmiljön och utomhusmiljön har betydelse för barns matematiska utveckling. 

Även om lärarens roll att uppmärksamma, benämna och ställa öppna frågor är centralt. Miljön 

bör organiseras så att den främjar till exempel sortering och klassificering. På så sätt kan barn 

på ett naturligt sätt uppmärksamma skillnader och likheter. Det är också viktigt att miljön ger 

barnen möjligheter att börja intressera sig för olika matematiska begrepp. (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). 
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Ett problem som kan uppstå när lärarna arbetar med att ta tillvara på matematiken i vardagen 

är att denne kanske inte når fram till alla barn. Barn som är intresserade och kan mycket deltar 

med lust och glädje och lär sig därför ännu mer. Medan de barn som behöver extra stöd och 

inte är särskilt intresserade lätt glöms bort. Därför är det viktigt att planera och organisera 

aktiviteter som ryms i barnens vardag. I sådana organiserade aktiviteter ges alla möjlighet att 

delta. Att använda olika uttrycksmedel och lyfta fram olika aspekter av matematiken blir ett 

sätt att ta tillvara på alla tillfällen som ges för matematikutveckling (Ahlberg, 2000).   

3.2 Matematik som språk 

Språk är betydelsefullt för matematiken och barn som har problem med den språkliga 

medvetenheten stöter ofta på svårigheter i den matematiska utvecklingen. Därför är det viktigt 

att ta hänsyn till barnens språkliga förmåga i verksamheten (Sterner, 2000). Språket har stor 

betydelse för barns utveckling och inlärning. Vårt språk hjälper oss att förstå omvärlden och 

lösa problem. Inom matematiken finns det en mängd ord och termer som barn successivt 

behöver lära sig för att kunna utveckla sitt matematiska tänkande. Detta eftersom att språk och 

tanke hänger ihop (Vygotskij, 1999). Att lärare och andra vuxna i barns närhet sätter ord på 

olika saker som de intresserar sig för är av stor vikt ”Ju fler ord barnet införlivar i sitt 

ordförråd och ju mer nyanserat barnen förstår innebörder i orden, desto precisare kan de 

uttrycka sina tankar, idéer och frågor” (Sterner, 2006:49). Detta styrks även av Vygotskij 

(1999) som menar att när barnen får möta ord och begrepp i varierande situationer kommer de 

att göra dem till sina egna.  

 

Att förstå innebörder i ord och kunna uttrycka sina tankar kring matematik språkligt är viktigt. 

Det handlar om att barnen utvecklar sin förmåga att göra kopplingar mellan exempelvis ord 

och rörelse. Barnen utvecklar det abstrakta tänkandet. En förutsättning för att läraren ska 

kunna tydliggöra begrepp är att denne utgår ifrån barnens språk (Sterner, 2000). 

Begreppsinnehåll och begreppsuttryck är ömsesidigt beroende av varandra. Det finns språk av 

första ordningen och språk av andra ordningen. Språk av första ordningen är direkt knutet till 

begreppsinnehållet medan språk av andra ordningen behöver översättas. Att barnet direkt kan 

visa att en vecka är sju dagar betyder att barnet har flera sätt att uttrycka samma sak. Då 

handlar det om språk av första ordningen. Däremot siffran sju kanske inte automatiskt ger en 

likadan bild då är detta språk av andra ordningen och behöver översättas. För att kunna 

översätta behövs språk av första ordningen vilket används som en brygga emellan det nya 

språket och barnens tidigare erfarenheter och kunskaper (Johnsen Høines, 2000). 

 

Kommunikation mellan parterna i en situation är viktigt för att det matematiska innehållet ska 

uppmärksammas. Läraren ska benämna och beskriva det som fokus ligger på i samtalet och 

införa ett reflekterande förhållningssätt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).  Barnen i 

förskolan ska få utveckla och känna tilltro till den egna förmågan skriver Skolverket (2010) 

vilket även Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) tar upp. De menar att det är viktigt 

att barn tidigt får stöd i att lyckas och känna den tillfredställelse det innebär att lösa ett 

problem. Att barn har tilltro till den egna förmågan är en förutsättning för att de ska få ett 

intresse för matematiken och förstå dess användbarhet. För att lärarna ska lyckas med detta 

krävs det att lärarna är väl förberedda och hela tiden ligger steget före (Ahlberg, 2000).  I 

mötet med barnens matematik måste läraren ha förståelse för barnens språk (Heiberg Solem & 

Lie Reikerås, 2004).  

3.3 Barns utveckling och lärande inom matematik 

För att kunna utmana och stötta barnen i deras matematiska utveckling krävs lärare med stora 

kunskaper inom matematiken. Lärarens eget förhållningssätt är av största vikt. Hur läraren 
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tänker om matematik och dennes attityd gentemot ämnet har betydelse för arbetet med barnen 

(Ahlberg, 2006). Det finns också en fara i att som lärare inrikta sig mer på resultatet än på 

själva processen. Då ges barnen inte möjlighet att utifrån egna förutsättningar utforska 

matematiken (Ahlberg, 2000). Barnen utvecklar nya kunskaper och kompetenser genom 

stimulans och stöttning av lärarna skriver Skolverket (2010). Detta kan ske genom att läraren 

uppmärksammar barnen på olika sätt att tänka och lyfter fram mångfalden av idéer och tankar 

som ofta finns i en barngrupp. Om barnen får förklara och motivera hur de har tänkt flyttas 

fokus ifrån vikten av att svara rätt till att kunna argumentera för sin sak. Detta gör att barnens 

självförtroende stärks och att deras förhållningssätt förändras (Ahlberg, 2000). 

 

Det är viktigt att som lärare visa tilltro till barnens förmåga att göra medvetna val och att ta 

ställning till olika saker. Detta är en förutsättning för att läraren ska kunna stödja och utmana 

barnen i deras lärande. Matematik handlar om så mycket mer än att räkna och lösa problem. 

Varje dag ställs förskolebarn inför situationer där de reflekterar över olika matematiska 

företeelser. Att klä på sig i rätt ordning, hälla upp lagom mycket flingor eller mjölk och att ta 

sig till en viss plats vid en viss tid handlar också om matematik. Dessa situationer är viktiga 

delar i barnens matematiska utveckling. Detta eftersom att barn behöver få många olika 

erfarenheter i olika samanhang för att kunna utveckla en djupare förståelse (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999). 

 

Barn behöver också få möjlighet att lära av varandra. Barngruppen ska ses som en aktiv och 

viktig del i barns lärande (Skolverket, 2010).  När barnen får samtala med varandra lär de sig 

att resonera och argumentera kring sina tankar och idéer. Genom att använda sig av många 

uttrycksformer görs barnens lärande mångsidigt. Vilket innehåll och arbetssätt som väljs av 

lärarna är avgörande för barns matematiska utveckling. När barnen förstår varför de bör göra 

en viss sak blir det också meningsfullt för dem (Ahlberg, 2000). 

3.4 Att utgå ifrån barns erfarenheter och kunskaper 

I läroplanen för förskolan skriver Skolverket (2010) att verksamheten ska anpassas till 

samtliga individer i en barngrupp och att alla ska ges samma möjligheter att utvecklas. Detta 

förutsätter att lärarna i förskolan utgår ifrån barns tidigare erfarenheter och kunskaper. Små 

barn utvecklar förståelse för det okända med det kända som grund. Alltså är barns tidigare 

erfarenheter allting betydelsefulla för deras fortsatta utveckling (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2000). Barn och vuxna har olika sätt att se på vår omvärld. För att kunna utgå 

ifrån barns erfarenheter och kunskaper krävs det att läraren tar barnens eller barnets 

perspektiv (Doverborg, 2006b). Att som lärare knyta an olika händelser och aktiviteter till 

barns tidigare erfarenheter menar Sterner (2006a) skapar en meningsfullhet för barnen. Då 

kan barns nyfikenhet och lust att lära bli större och på så sätt ökar deras möjligheter att lära 

(Ahlberg, 2006).     

 

Ett sätt att utgå ifrån barns tidigare erfarenheter och kunskaper är att vara lyhörd för barnens 

önskningar, intresse och initiativ. Genom att samtala med barnen och ställa enkla frågor 

tydliggörs deras tidigare upplevelser. Intressen och behov som barnen ger uttryck för ska på 

lika sätt tas hänsyn till när verksamheten utformas menar Skolverket (2010). Att lärarna 

engagerar sig i barnens erfarenhetsvärld och är genuint intresserade och nyfikna på deras 

erfarenheter och upplevelser är av stor vikt (Ahlberg, 2000). 

 

I förskolan skapar lärarna situationer för lärande på olika sätt. De försöker att ta till vara på 

barnens upplevelser och intressen som utgångspunkt för problematisering. Barnen får utifrån 

sina egna erfarenheter upptäcka, undersöka och reflektera utifrån dessa situationer vilket 
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utvecklar deras förståelse för olika matematiska begrepp. Det är viktigt med en gemensam syn 

på barns lärande men det räcker inte med det. Det krävs också att lärarna vet vad barnen i 

gruppen kan och hur de tänker kring matematik. När barn upptäckt matematiken och vad den 

kan användas till i för dem meningsfulla sammanhang, då skapas automatiskt nya utmaningar 

(Doverborg, (2000). 

3.5 Olika aspekter av matematik 

Det finns många olika aspekter av matematik till exempel räkneord, uppräkning och 

taluppfattning samt rumsuppfattning (Sterner & Johansson, 2006). Även barn använder tal 

och räkning som ett redskap i sin vardag (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Tidigt börjar 

barn visa förmåga att direkt kunna se om det ligger två eller tre knappar på ett bord. Detta 

kallas för subitizing.  Att barn kan urskilja antal är avgörande för deras förståelse av tal. Att 

räkna antal gör små barn tidigt. De använder sig av olika sätt att sortera och gruppera föremål 

för att underlätta själva räknandet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Räkneramsan 

är till att börja med vare sig stabil eller korrekt hos barn. Den utvecklas successivt och de lär 

sig dess struktur. Efter hand kopplar de räkneramsan till själva uppräkningen. Barn möter 

också räkneord som ordningstal men även som antal i många olika sammanhang i livet 

(Sterner & Johansson, 2006).  

 

Att använda sig av begrepp som på olika sätt benämner läge, avstånd eller riktning kallas för 

rumsuppfattning. Den består av många olika aspekter. Det kan vara att ange var en person 

eller ett föremål befinner sig i förhållande till omgivningen. Att kunna flytta eller beskriva en 

förflyttning av olika föremål. Men även att kunna jämföra och uppskatta avstånd, vinklar, 

områden och volymer samt att kunna jämföra storlek och perspektiv av föremål (Persson, 

2006). Små barn utvecklar sin rumsuppfattning med hjälp av kroppens rörelser och sina 

sinnen. De springer, hoppar och utforskar sin omgivning på olika sätt. Genom att de vuxna 

finns vid barnens sida och sätter ord på deras upplevelser uppmärksammar de dem på olika 

förhållanden. Barnen utvecklar då förståelse för area, volym och liknande företeelser. 

Rumsuppfattning är en del i den fortsatta matematik utvecklingen (Sterner, 2006b).  

 

Barnet lär sig genom utmaningar men avvägningar måste göras i varje enskilt fall så att inte 

fara uppstår för barnet menar Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004). Enligt författarna 

menar Vygotskij att det som barnen klarar av på egen hand ligger inom den aktuella 

utvecklingszonen. Det som barnen inte klarar av utan hjälp befinner sig då i den potentiella 

utvecklingszonen även kallad den proximala utvecklingszonen. 

3.5.1 Gelman och Gallistels fem principer 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) påpekar vikten av en stabil räkneramsa för 

utvecklingen av god taluppfattning. De tar upp Gelman och Gallistels fem principer och 

menar att det är en förutsättning att barnen kan detta för att de ska ha full förståelse för 

uppräknandets idé. Dessa principer tas även upp av Sterner och Johansson (2006). De 

beskriver de fem principerna på detta sätt:  

 
1. Abstraktionsprincipen, innebär att föremål, i väl avgränsade och definierade mängder, kan 

räknas. 

 

 

2. En-till-ett principen, innebär att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett och 

endast ett föremål i den andra mängden. 
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3. Principen om godtycklig ordning, innebär förståelse för att när vi räknar antalet föremål i en 

mängd, så spelar det ingen roll i vilken ordning uppräkningen sker, eller hur föremålen är 

grupperade. 

 

4. Principen om räkneordens ordning, innebär att orden måste komma i en bestämd ordning och 

att varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord. Antalet föremål i en mängd bestäms 

genom att varje föremål som skall räknas paras ihop med ett bestämt ord i räkneramsan.  

 

5. Antalsprincipen, kardinalprincipen, innebär att när varje föremål i en mängd har parats ihop 

med ett räkneord så anger det sist uttalade räkneordet antalet föremål i mängden. 

 
    (Sterner och Johansson, 2006:72-76)  

 

För att lära sig en-till-ett principen, principen om godtycklig ordning och 

abstraktionsprincipen behöver barn inte kunna räkneorden. Däremot har principen om 

räkneordens ordning och antalsprincipen ett samband med räkneramsan (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 1999).  

3.6 Matematik i bilderböcker  

Första mötet med en bilderbok sker tidigt i barnets liv. I förskolans vardag används 

bilderböcker frekvent i verksamheten. Barnen läser själva, för varandra men främst är det 

lärarna som läser högt för barnen. Vid högläsning sker ett samspel mellan barnet och boken 

vilket öppnar upp möjligheter att utveckla nya kunskaper. Därför använder lärare i förskolan 

ibland bilderböcker som ett arbetssätt (Dominikovi´c, Eriksson & Felenius (2006). Ofta för att 

på ett medvetet sätt stötta barns språkutveckling skriver Emanuelsson (2006b). Detta styrks av 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) som menar att bilderböcker ofta förknippas med 

läs- och skrivutveckling. De menar dock att bilderböcker lika väl kan användas i matematiskt 

syfte.  

 

Matematiskt innehåll som kan finnas i bilderböcker är exempelvis antal, ordningstal, ålder 

och tidsuppfattning, mönster, mätning och rumsuppfattning samt läge, riktning och perspektiv 

men också sortering och klassificering. Lärare och barn kan räkna antal och undersöka olika 

mönster tillsammans. De kan reflektera över föremåls placering men också upptäcka att saker 

kan se olika ut utifrån olika håll. Andra aspekter är att jämföra storlek och kunna sortera och 

gruppera olika föremål.  Ofta erbjuder bilderböcker olika sätt att lösa problem vilket 

ytterligare utmanar och fördjupar barnens tänkande. (Emanuelsson, 2006b).  

3.6.1 Högläsning 

Högläsning är en naturlig del i förskolans vardag. Bilderböcker har många olika upplevelser 

att erbjuda bland annat när det gäller matematik skriver Emanuelsson (2006b). Den magiska 

stunden är en pedagogisk utmaning då valet av bok, gruppens sammansättning och barnens 

ålder påverkar processen. Barns tidigare erfarenheter och kunskaper har också stor betydelse 

(Dominikovi´c m.fl, 2006). Fördelen med att utgå ifrån bilderböcker till exempel när det 

gäller arbete med matematik är att barnen ofta har lätt att identifiera sig med innehållet i 

dessa. Därmed gynnas ordförrådet och begreppsbildningen (Emanuelsson, 2006b). Vidare tar 

Granberg (1996) upp tid och plats, barnens placering och hur sagan presenteras och framställs 

som viktiga aspekter för en framgångsrik högläsningsstund. Någonting som också är viktigt 

menar hon är lärarens engagemang och förmåga att motivera barnen och väcka samt bibehålla 

deras intresse. Det är viktigt att tänka på att matematiken som finns i bilderböcker kan vara 

både synlig och dold. Därför måste den som läser vara medveten om den och uppmärksamma 

den i böckerna (Emanuelsson, 2006b). 
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Högläsning gynnar den intellektuella utvecklingen. Genom att läraren ställer öppna frågor 

samt att de tillsammans med barnen samtalar, resonerar och reflekterar över bokens innehåll 

får barnen möjlighet att utvecklas inom olika områden (Granberg, 1996). Att ställa frågor 

under själva högläsningsstunden kan dock vara problematiskt då det inte finns tillräckligt med 

utrymme för allas tankar. Därför är det viktigt att gruppen med barn inte är för stor. Det är 

viktigt att behålla barnens koncentration och intresse. Vid tillfällen när läraren har som avsikt 

att lyfta ett särskilt innehåll för barnen är samtalet ett måste under högläsningsstunden 

(Dominikovi´c m.fl, 2006). 

 

Något som är av betydelse vid högläsning är att ägna lika mycket tid åt bilderna i boken som 

åt texten. Detta eftersom att bilden förstärker bokens budskap och innehåll. (Dominikovi´c 

m.fl, 2006). Slutligen är ändå det viktigaste vid en högläsningsstund att barnen har roligt. När 

barnen har roligt kan de också ta till sig och införliva bilderbokens budskap. Med läraren som 

vägledare kan de då ta till sig den kunskap och information som boken har att erbjuda 

(Granberg, 1996). 
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4. Metod  

I avsnittet metod beskrivs vilka metoder som valts ut samt varför, för att uppfylla syftet med 

studien och besvara frågeställningarna. Här presenteras datainsamlingsmetod, urval, etiskt 

förhållningssätt, genomförande och bearbetning samt reliabilitet och validitet. Även val av 

bilderbok och en föranalys av denna tas upp. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Jag har använt mig av både observationer och kvalitativa intervjuer. Att kombinera olika 

metoder ger en klarare och tydligare bild av det som undersöks. Dessutom är observationer 

förmodligen den mest lämpliga metoden för att synliggöra lärarens beteende och agerande. 

Vid observationerna har jag använt mig av en observationsmall vilket strukturerar 

observationen (Johansson & Svedner, 2010). Jag har använt mig av fyra olika fält där jag 

noterat:  

 

 hur förskolläraren synliggör det matematiska innehållet i text 

 hur förskolläraren synliggör det matematiska innehållet i bild  

 hur förskolläraren tar tillvara på upprepningar av olika matematiska begrepp 

 hur förskolläraren tar tillvara på mångfalden av det matematiska innehållet  

(se bilaga 1).  

 

I studien har även kvalitativa intervjuer använts. Den metoden valdes ut för att vid en 

kvalitativ intervju är frågorna inte formulerade i förväg. Istället formuleras frågorna beroende 

på hur den intervjuade svarar. Det är då vikigt att den som intervjuar är väl inläst på det 

område som ska behandlas (Patel & Davidsson, 2003). För att ha en grund att utgå ifrån 

formulerades några frågor i förväg (se bilaga 2). Utifrån intervjupersonerna svar ställdes 

följdfrågor. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon för att som Johansson och Svedner 

(2010) skriver möjliggöra noggrann bearbetning av materialet vilket styrks av Patel och 

Davidsson (2003).    

 

Genom observationer och kvalitativa intervjuer ger studien svar på vilket matematiskt 

innehåll förskollärare synliggör vid användning av bilderboken Lilla nollan och dom andra. 

4.2 Urval 

I denna studie valdes ett flertal bilderböcker med hjälp av bibliotekarie ut. Ur denna mängd 

valdes sedan en bilderbok ut nämligen Lilla nollan och dom andra som är skriven av Inger 

Sandberg (1985) där Lasse Sandberg gjort illustrationerna. Den valdes då författaren och 

illustratören är väl kända inom Sverige och boken är skriven för ganska många år sedan. 

Emanuelsson (2006a) skriver att bokens ålder inte har någon betydelse när det gäller det 

matematiska innehållet. Chansen att förskollärarna hört talas om författaren, illustratören eller 

boken ansågs stora. 

 

Studien har utförts på en förskola i en kommun där etablerad kontakt redan fanns. Eftersom 

redan etablerad kontakt fanns var det känt att lärarna deltagit i kompetensutveckling där 

bilderbokens användbarhet för matematikutvecklingen tagits upp.  
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Barnen på förskolan är 4-5 år gamla och har olika etnisk bakgrund. Förskollärarna 

kontaktades personligen och blev informerade om syftet med studien och på vilket sätt den 

skulle genomföras. De blev också informerade om de forskningsetiska principer som skulle 

komma att följas vid hanteringen av materialet. Ett skriftligt brev överlämnades också med 

information (se bilaga 3). Efter detta tillfrågades förskollärarna om de skulle vilja vara med i 

studien. Två av de tillfrågade lärarna bestämde att de ville vara med. Det var sedan 

förskollärarna som valde ut vilka barn som skulle delta vid observationstillfällena. Vilka barn 

som deltog berodde på vilka som var på förskolan den aktuella dagen.   

4.3  Etiskt förhållningssätt 

Vid en studie som denna är forskningsetik väldigt betydelsefullt. Vetenskapliga rådet (2002) 

tar upp fyra krav som bör uppfyllas för att etiken ska upprätthållas. De är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

de som ska delta i studien måste informeras om studiens syfte och villkor för deras deltagande 

i denna (Vetenskapliga rådet, 2002). Detta är också viktigt för att resultatet ska bli så bra som 

möjligt (Johansson och Svedner, 2010). Personen måste få möjlighet att ge sitt samtycke till 

medverkan i studien. Det är även viktigt att klargöra att ingen annan kommer att få lyssna på 

de inspelade banden eller läsa anteckningarna i observationsmallen och att materialet kommer 

att förstöras efter bearbetningen. Materialet får inte heller användas för annat ändamål 

(Vetenskapliga rådet, 2002). Vikten av att visa respekt för dem som deltar styrks av 

Johansson och Svedner (2010). Uppgifter om förskola och förskollärare som deltagit i studien 

har därför behandlats anonymt. I resultatdelen är personerna avidentifierade genom att de 

benämns som förskollärare 1 och 2.  

 

Personen som genomför studien behöver tänka på att det är viktigt att överväga om samtycke 

krävs då personer under 15 år är inblandade i studien (Vetenskapliga rådet, 2002). Eftersom 

denna studie utgår ifrån förskollärarnas perspektiv behövs inget samtycke ifrån barnens 

föräldrar då de inte är föremål för studien.  

4.4 Genomförande och bearbetning 

Jag har gjort två observationer av två olika förskollärare samt två intervjuer. Både 

observationerna och intervjuerna har skett dagtid inom ramen för förskolans öppettider. Tid 

bokades individuellt med varje förskollärare. Vid observationerna användes en 

observationsmall som sedan bearbetades (se bilaga 1). Under själva observationerna var jag 

passiv och deltog inte i läsningen.  

 

När förskolläraren läst bilderboken och observationen var klar genomfördes i nära anknytning 

intervjun. Intervjuerna inleddes med ett antal bakgrundsfrågor för att skapa ett avspänt 

förhållande mellan intervjupersonen och förskolläraren som intervjuades. Därefter ställdes ett 

antal i förväg formulerad frågor (se bilaga 2) och utifrån svaret på dessa frågor fortskred 

intervjun. Intervjun spelades in med hjälp av diktafon. Efteråt transkriberades intervjuerna och 

svar som var relevanta för studiens syfte och frågeställningar sorterades ut. Observationerna 

och intervjuerna med bägge personerna skedde på ett likartat sätt. Cirka 30 minuter vardera 

avsattes åt observation och intervju.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

För att studien ska bli tillförlitlig krävs det att de undersökningsmetoder som valts ut är 

reliabla och valida. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och användbarhet när det gäller 

undersökningsmetoder. Resultatet ska alltså bli detsamma vid upprepade studier. Validitet 

handlar mer om personen verkligen mäter det som denne planerat att mäta. Mätinstrumenten 
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behöver vara utformade så att om samma förutsättningar råder ska samma studie gå att 

genomföra en gång till (Ejvegård, 2009). Uppmärksamheten hos den som genomför en 

observation kan brista och då minskar också reliabiliteten skriver Johansson och Svedner 

(2010). Även detta är något som jag behöver reflektera kring för att ha ett så likt 

förhållningssätt som möjligt vid samtliga undersökningstillfällen. Reabiliteten i intervjuerna 

ökar om de spelas in eftersom intervjupersonen då kan lyssna på intervjuerna flera gånger 

(Patel & Davidson, 2003)   

 

4.6 Föranalys av den valda bilderboken   

Här beskrivs först kortfattat den utvalda bilderbokens handling. Därefter presenteras en analys 

av bilderbokens matematiska innehåll.  

 

4.6.1 Lilla nollan och dom andra 

Bilderboken Lilla nollan och dom andra är skriven av Inger Sandberg (1985) och Lasse 

Sandberg har gjort illustrationerna. Boken handlar om Lilla Nollan som bor på ett stort moln 

med alla de andra nollorna. En dag studsar Lilla nollan ner från molnet och hamnar nere i ett 

stort hav. Hon simmar iland på en ö och när hon står på stranden ser hon en rad små hus. Hon 

går in i det första huset och där bor en smal pinne det är Ettan. Lilla nollan fortsätter till de 

andra husen och där bor Tvåan, Trean, Fyran, Femman, Sexan, Sjuan, Åttan och Nian. I varje 

hus får Lilla nollan presenter för de vill att hon ska vara tyst och gå för det bor nämligen en 

stor jätte bakom berget som siffrorna är rädda för. Av Ettan får hon en present, av Tvåan får 

hon två presenter och så fortsätter det. Dessutom retar de andra siffrorna Lilla nollan för hon 

är ju ingenting, noll finns ju inte. Vänta bara tänker hon och fattar mod och ger sig av till 

jätten bakom berget. Jätten blir väldigt glad över att få träffa Lilla nollan och alla de andra 

nollorna som kommer nerhoppande från molnet för då kan han räkna alla sina guldpengar. 

Det är nollorna som är de allra viktigaste säger han för annars blir det jättejobbigt att räkna till 

10 000.  

4.6.2 Matematiskt innehåll i boken 

Denna bilderbok är en väldigt lekfull räknelära och matematiken i boken är väl synlig. På 

flera ställen i bokens text räknar Lilla nollan, som högst upp till nio. Bokens bilder inbjuder 

dock till betydligt mer räkning då varje sida innehåller mängder av föremål som läsaren kan 

uppmuntra barnen till att räkna.  

 

I boken samverkar bild och text för att föra fram det matematiska innehållet. Detta innebär att 

bilderboken är symmetrisk. Hur text och bild är placerat i boken är viktigt. Beroende på 

textens och bildens placering betonas dess betydelse. Är bilden på höger sida betonas dess 

betydelse är däremot bilden på vänster sida ges texten prioritet (Nikolajeva, 2000). I Lilla 

nollan och dom andra representeras båda dessa olika sätt att presentera bild och text.  

 

I boken presenteras i tur och ordning siffrorna 1-9. Även siffran 0 som är bokens 

huvudkaraktär tas upp. På varje nytt uppslag finns en ny siffra. Hemma hos siffrorna 

presenteras också antalet genom de saker som finns i huset. Fyran har fyra tavlor, fyra 

blommor, fyra ljus, fyra lampor, fyra möss och det hänger fyror på väggen. Presenterna som 

Lilla nollan får ger även de en bild av antalet till exempel en fyrklöver. Siffrorna upprepas 

flera gånger i texten. Upprepning menar Nikolajeva (2000) är bra då begrepp befästs 

ytterligare.  I texten benämns även siffrorna som ettan, tvåan, trean och så vidare. Den första 
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siffran som presenteras är siffran 1. Där förklaras också att siffran 1 kan kallas både en eller 

ett. 

 

Det matematiska innehållet är brett och boken tar upp räkneramsan upp till nio, talraden, och 

ordningstal. I texten nämns endast ordningstalet fjärde, detta i samband med en ramsa ”Ett, 

två, tre på det fjärde ska det ske”. Det inbjuder däremot till reflektion över de övriga 

ordningstalen. Barnen ges möjlighet att träna på att urskilja grupper av föremål s.k. subtizing. 

Nikolajeva (2000) skriver att miljön i bilderboken ger en bild av tid och plats vilket 

Emanuelsson (2006b) menar är en del i matematikutvecklingen. I boken presenteras också på 

varje sida olika begrepp som beskriver en siffras eller föremåls läge, avstånd eller riktning. Ett 

antal lägesord presenteras på varje sidan i bilderbokens text. Exempel på dessa är: på, 

däruppe, högt, upp, över, ner, i, bredvid, nedanför, ut, till, bakom, utanför, framför, nära. Det 

finns även möjlighet att diskutera andra lägesord med inspiration av bokens bilder.  Olika 

former som oval, cirkel, triangel, kvadrat och rektangel finns representerade i bilderna. 

Bilderna visar också olika mönster som randigt, prickigt och rutigt. Emanuelsson (2006b) 

menar att barnen med hjälp av fantasin kan leva sig in i boken. Därmed skriver hon 

presenteras exempelvis lägesord på ett för barnen tydligt och meningsfullt sätt.  

 

Det förs flera olika resonemang i boken mellan dess karaktärer för att på olika sätt belysa 

siffran 0 och dess betydelse. Vad är egentligen en nolla? Är noll det samma som ingenting? 

Varför behövs nollan? Detta är exempel på frågor som belyses i boken. I slutet av boken vill 

författarna visa att med hjälp av alla nollorna som trillar ner från berget kan jätten nu räkna 

sina guldpengar. De vill visa att nollan behövs för att vi ska kunna räkna längre än till 9. 

Bokens bilder visar tal som 70, 90, 500, 3000, 80 000 och 400 000 tillsammans med olika 

stora högar av guldmynt. Texten beskriver hur jätten nu kan räkna till hundra, tusen, miljoner, 

miljarder, biljoner och triljoner med hjälp av alla siffrorna inklusive nollorna. Bilden visar 

också hur ett tal bildas till exempel genom att siffran 1 och 0 står bredvid varandra. På detta 

sätt framhäver boken siffran 0 och dess betydelse.   
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit med hjälp av de observationer och 

kvalitativa intervjuerna som genomförts. De inledande frågeställningarna i studien verkar som 

utgångspunkt.  

5.1 Vilka matematiska begrepp synliggör förskollärarna i bilderboken? 

Vid observationstillfället började förskolläraren med att fråga barnen om de ville följa med 

och läsa en bok. Barnen följde med läraren till att avskilt rum för att få lugn och ro. 

Bilderboken presenterades för barnen och läsningen påbörjades. Barnen satt tillsammans med 

läraren för att samtliga barn skulle ha möjlighet att se bilderna. Jag placerade mig på ett lagom 

avstånd för att kunna höra vad läraren tog upp under sin högläsning.  

 

Både förskollärare 1 och 2 tar upp olika former som oval, cirkel, triangel, kvadrat och 

rektangel. Formerna benämns även med vardagsord som fyrkant och rund av både av barnen 

och av förskollärarna. Barnen visar exempel på språk av första ordningen genom begreppet 

fyrkant. Kvadrat är för vissa barn exempel på andra ordningens språk. Efter samtal och 

resonemang visar de förståelse för att fyrkant även kan benämnas kvadrat. Begreppet kvadrat 

har alltså gått från att vara språk av andra ordningen till att vara språk av första ordningen. 

Deras begreppsinnehåll har utvecklats.  

 

Förskollärarna betonar nollans form och tar tillvara på det stöd som ges i bilderbokens bilder. 

Tillsammans med barnen resonerar de kring de olika liknande formerna som visas i boken. 

Till exempel att nollan och solen har samma form. Barnen ritar små och stora solar i luften. 

Förskollärare 1 betonar att oavsett storlek är det fortfarande samma form. Denne uppmuntrar 

även barnen att fundera över om de vet några andra saker som har samma form. Medan 

förskollärare 2 stannar kvar och utvecklar en diskussion kring de föremål som visas på bilden. 

Där finns ett ägg och ett plommon avbildat. Diskussionen leds in på att ett ägg är runt och 

ovalt. Nollan är en cirkel. Förskollärarna uppmärksammar barnen på att även om till exempel 

form och storlek kan skilja sig åt bland föremål är antalet det samma när vi räknar lika stora 

mängder. 

 

Förskollärare 2 visar barnen vad en pyramid är, vilken har en speciell form. Att den är spetsig 

högst upp och pratar med barnen om att sidan ser ut som en triangel Denne ber även barnen 

att räkna antalet nollor som visas på bilden. Sedan tar förskollärare 2 upp övriga siffrors olika 

former och låter barnen prova att skriva siffrorna i luften till exempel siffran 2.   

 

Förskollärare 1 såväl som förskollärare 2 samtalar med barnen om vilka som bor i de andra 

husen. Förskollärare 2 ställer öppna frågor till barnen: 

 

– Vilka tror ni bor i de andra husen? 

– Hur bor de tror ni, huller om buller? 

Förskollärare 2  

 

Förskollärare 2 låter barnen fundera och reflektera tillsammans och uppmärksammar barnen 

på att det är siffrorna 1-9 som bor i husen och att de faktiskt bor i en speciell ordning, på en 

rad. De räknar olika antal saker som finns i anknytning till de olika husen. Förskollärarna ger 

barnen möjlighet att utveckla förståelse för principen om räkneordens ordning och synliggör 

talraden. Varje föremål paras ihop med ett speciellt räkneord i räkneramsan. Förskollärare 1 

visar barnen de skrivna siffrorna på husen och betonar att det är siffrorna 1-9 som bor i dem. 

Här räknas det både fram och baklänges flera gånger.  
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Vid varje hus finns ett antal saker och förskollärare 2 gör barnen uppmärksamma på att dessa 

stämmer överens med den siffra som bor i huset. Både förskollärare 1 och 2 låter barnen räkna 

antalet saker för att på så sätt komma fram till detta. De ger därmed barnen möjlighet att träna 

på och ge utryck för en-till-ett principen genom att barnen får para ihop ett föremål i den ena 

mängden med ett föremål i den andra mängden. Barnen får även uppleva under räkningen att 

när detta är färdigt anger det sist uttalade räkneordet antalet föremål i mängden dvs. 

antalsprincipen (kardinalprincipen). Här synliggörs också både abstraktionsprincipen och 

principen om godtycklig ordning för barnen genom deras räknande och stöd av förskollärarna. 

De visar på att föremål i väl avgränsade mängder kan räknas samt att det inte spelar någon roll 

var vi börjar räkna. Förskollärare 1 benämner alla sakerna som många. Förskollärare 2 låter 

barnen undersöka de olika föremålen som visas på bilderna närmre. Denne tar även tillvara på 

barnens intresse genom att till exempel föra en diskussion kring vetskapen om vad som är 

fram och bak på en mask. När barnen håller på att räkna antalet av olika saker låter 

förskollärare 2 också barnen reflektera över hur många saker nollan har sammanlagt vilket 

leder in på addition. Flera av barnen kan direkt urskilja antalet saker och ger uttryck för 

förmågan subitizing. 

 

Det förs många diskussioner om olika aspekter av siffror mellan de båda förskollärarna och 

barnen vid observationerna. Dessa handlar bland annat om siffrornas storlek, form, ordning 

och representationsformer. Förskollärare 2 ställer öppna frågor till barnen.  

 

– Finns det ett av något mera?  

– Kan ni se några andra ettor? 

Förskollärare 2 

 

Förskollärare 1 visar barnen med hjälp av fingrarna hur många till exempel 4 är. Barnen 

relaterar detta samt olika siffror till sin egen ålder. När de har kommit till siffran 6 visar 

förskollärare 1 att då behövs båda händerna användas för att fingrarna ska räcka till.  

 

 

Både förskollärare 1 och 2 uppmärksammar barnen på att 4.an ser ut som en stol när den står 

upp och ner.  Hos siffran 9 uppmärksammar de barnen på att siffran 9 ser ut som en upp och 

ner vänd 6:a. Förskollärare 1 illustrerar på ett barns uppmaning genom att vända boken upp 

och ner. Förskollärare 2 uppmärksammar barnen på att sexor kan vara både stora och små 

men betyder samma sak. Denne gör även liknelser i vardagen som att någons äldre syskon är 

6 år. 

 

I de observationer som genomförts går det se att både förskollärare 1 och 2 börjar med att 

reflektera tillsammans med barnen om vad en nolla är för någonting och vad den betyder. 

Förskollärare 1 ställer även frågor kring saker som hör ihop med siffran 0.  

 

- Vad säger man en eller ett nolla? 

Förskollärare 1 

 

Både förskollärare 1 och 2 försöker under läsandets gång förklara vikten av nollan för barnen.  

 

– Hur långt hade vi kunnat räkna om vi inte hade siffran 0? 

– Vad behöver vi för att kunna räkna till 10? 

– Hur många guldpengar är det?  
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(Ett barn tittar på bilden och högarna med pengar, känner igen talet 500 och svarar. 

Barnet saknar djupare förståelse för talets innebörd.) 

 

– Hur många nollor behövs då? 

Förskollärare 2 

  

– Varför är jätten arg? 

– Varför kan han bara räkna till 9? 

Förskollärare 1 

 

Förskollärare 1 resonerar tillsammans med barnen kring varför de andra siffrorna säger att 

noll är ingenting och vad de egentligen menar. Detta tar även förskollärare 2 upp. I de olika 

resonemangen till exempel om skillnaden mellan att ha 2 godisklubbor och att ha 0 

godisklubbor verkar barnen förstå siffran nolls betydelse. Även i resonemang kring hur vi 

skulle kunna skriva att vi är 10 år om inte siffran 0 fanns. 

 

Bilden i boken visar hur siffran 1 och 0 står bredvid varandra och ett barn säger att det blir tio. 

Då bläddrar förskollärare 2 tillbaka till sidan där siffran 2 och 0 står bredvid varandra och 

frågar vad det blir? Ett av de äldre barnen ser då att det faktiskt blir tjugo. Barnet kopplar 

alltså de olika bilderna till varandra. Samtliga barn känner igen talet 10 eftersom att de ofta 

räknar upp till 10. Alla barnen förstår dock inte kopplingen mellan de olika bilderna. Att 2 

och 0 bredvid varandra blir 20.  

 

Lägesord tar både förskollärare 1 och 2 upp vid något enstaka tillfälle förutom de som 

benämns i texten. Förskollärare 1 benämner lägesordet bakom och upp. Förskollärare 2 

betonar på och i. Övriga begrepp som benämns är när förskollärare 2 tar upp begreppet smal. 

Denne visar även barnen vad lodrätt och vågrätt är.  

 

I slutet på observationen stannar förskollärare 2 kvar vid de sista sidorna och reflekterar länge 

tillsammans med barnen för att försöka skapa förståelse för innebörden i siffran 0 och dess 

betydelse. Förskollärare 1 fokuserar mer på att låta barnen kort reflektera över bokens 

innehåll. 

 

– Vem fick han fyrklövern av? 

Förskollärare 1 

 

Denne ägnar en stund åt att på liknande sätt titta på bokens bilder. 

5.1.1 Sammanfattning 

Både förskollärare 1 och 2 tar utgångspunkt i bilderbokens huvudfigur nämligen siffran 0 och 

börjar med att reflektera tillsammans med barnen om vad en nolla är för någonting och dess 

betydelse. De tar tillvara på det stöd som ges i bilderbokens bilder och reflekterar och 

resonerar tillsammans med barnen över olika matematiska företeelser och begrepp som de 

möter i boken. Mycket av fokus ligger på att jämföra form, storlek och räkna antalet av olika 

föremål samt jämföra med den aktuella siffran på varje bild.   

5.1.2 Analys 

Under observationerna verkar barnens intresse och nyfikenhet som utgångspunkt för 

reflektion och samtal. Barns första möte med matematik är viktigt för deras framtida lärande. 

Genom att ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet kan förskollärare utmana deras 
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matematiska tänkande. Att samtala om matematik gör att barnen på ett lekfullt sätt kan 

upptäcka matematiken genom att till exempel räkna antal, jämföra och ordna (Ahlberg, 2000). 

Förskollärarna kan med stöd av boken hjälpa barnen att göra informella kopplingar till 

matematik tydligare (Linder m.fl., 2011). Vid samtal om matematik använder ofta människor 

vardagsord för att förtydliga vad de menar. Detta gör både förskollärare 1 och 2. Små barn lär 

allt eftersom de utvecklar sin matematiska medvetenhet och blir bekanta med begrepp och 

uttryck. Fyrkant är för barnen exempel på språk av första ordningen. Kvadrat är för vissa barn 

exempel på språk av andra ordningen. När förskolläraren utmanar barnen till exempel genom 

öppna frågor kan denne få barnen att tänka lite längre (Emanuelsson, 2006a). De kan även 

som Johnsen Høines (2000) skriver utveckla sitt begreppsinnehåll. Detta sker när 

förskollärarna förklarar och reflekterar tillsammans med barnen över att fyrkant även kan 

benämnas kvadrat. Kvadrat har alltså från att ha varit språk av andra ordningen blivit språk av 

första ordningen.  

 

Förskollärarna låter barnen upprepa räkneramsan många gånger under läsningen. En stabil 

räkneramsa är av vikt för att kunna utveckla en god taluppfattning.  För att ha full förståelse 

för uppräknandets idé behöver barnen behärska Gelman och Gallistels fem principer 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 1999).  

 

Under högläsningen räknar både förskollärare 1 och 2 antalet saker som visas på bilderna i 

boken tillsammans med barnen och för olika resonemang. Här får barnen möjlighet att 

utveckla förståelse för en-till-ett principen men även kardinalprincipen (antalsprincipen) 

(Sterner & Johansson, 2006). De får också rika möjligheter att träna på att urskilja grupper av 

föremål s.k. subtizing. En del forskare menar att inneha denna förmåga är en förutsättning för 

att kunna förstå talens innebörd (Pramling Samuelsson & Doverborg, 1999). Att på olika sätt 

uppmärksamma barnen på kopplingen mellan antalet saker och siffran gör att mångfald och 

variation synliggörs. Genom att räkna och jämföra form och storlek på samma mängd saker 

får barnen se att det inte har någon betydelse för antalet. När barnen får reflektera över hur 

många saker nollan har sammanlagt leder det in tankarna på addition. Att addera, eller lägga 

ihop på detta sätt menar Ahlberg (2000) är en slags informell metod.  

 

Att samtala om vilka som bor i de olika husen och i vilken ordning de kan tänkas bo leder in 

på resonemang om talraden men även principen om räkneordens ordning. Att räkneorden 

kommer i en speciell ordning. Under de olika resonemang som förs får barnen möjlighet att 

möta abstraktionsprincipen och principen om godtycklig ordning samt skapa en viss förståelse 

för vad de innebär (Sterner & Johansson, 2006).  

 

Samtalen som förs kring siffrorna och antalet saker leder vidare till diskussion kring andra 

saker för förskollärare 2. Att under tiden börja samtala om något annat kan vara vanskligt men 

det är ändå viktigt att möta barnens intresse. Både förskollärare 1 och 2 lyckas fånga barnens 

intresse och de är aktiva under själva läsningen. Detta har att göra med att barnen ser bokens 

innehåll som meningsfullt för dem och kan koppla detta till deras egen livsvärld. Det leder i 

sin tur till ett lustfyllt lärande (Pramling Samulesson & Doverborg, 1999). 

 

I boken finns många olika former och mönster representerade i bilderna. Att tillsammans med 

barnen resonera kring olika former som visas i bilderboken gör att barnen utvecklar sin 

förmåga att skapa struktur och ordning. Detta är ett sätt att hitta likheter och skillnader för att 

kunna klassificera (Solem Heiberg & Lie Reikerås, 2004). Att titta närmre på siffrornas 

former kan även få barnen att se likheter dem emellan vilket de uttrycker under 

observationerna.  
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Siffrornas eller föremålens läge, avstånd eller riktning benämns i texten på varje sida i boken. 

Genom texten så tas dessa begrepp upp av både förskollärare 1 och 2. De betonar dock inte 

dem eller för några resonemang kring begreppen vilket gör det svårt att avgöra om barnen 

uppfattat dem. Att barnen får möta jämförelseord och lägesord i många olika sammanhang är 

viktigt för att införliva de i sitt eget ordförråd och kunna använda dem. Språk och lärande är 

starkt sammankopplat (Sterner, 2006a). En anledning till att förskollärarna inte tar upp läge, 

avstånd eller riktning i någon större bemärkelse kan vara textens och bildens placering. Är 

bilden på höger sida betonas dess betydelse menar Nikolajeva (2000). I bilderboken varieras 

bilden och textens placering men de innehållsrika och färgstarka bilderna verkar ändå ta 

överhanden. Då faller de lägesord som finns med i texten kanske till viss del bort. 

Förskollärarna missar alltså omedvetet detta matematiska innehåll. Att barnen ofta fokuserar 

på det som redan är bekant för dem kan vara en annan anledning till att lägesord inte står i 

fokus för deras intresse. En bok kan behöva läsas flera gånger för att barnen ska upptäcka alla 

de skikt som finns i en bilderbok. För varje gång de läser en bok och tittar på dess bilder 

upptäcker de något nytt som de fäster sin uppmärksamhet på (Dominkovic m.fl., 2006).   

 

I de observationer som genomförts går det se att både förskollärare 1 och 2 börjar med att 

reflektera tillsammans med barnen om vad en nolla är för någonting och vad den betyder. 

Både förskollärare 1 och 2 lyckas nå fram till alla barnen och få dem att delta i resonemangen 

som förs. Detta är en konst då mindre aktiva barn oftast hamnar lite i skymundan. De som är 

mindre aktiva är ofta de barn som inte är intresserade av matematik (Ahlberg, 2000). Att 

några barn var mindre aktiva i samtalet kan vara en anledning till att förskollärare 1 dröjde sig 

kvar en längre tid i samtalet istället för att gå vidare.  

 

Det märks tydligt att både förskollärare 1 och 2 ser vikten av att hålla en levande diskussion 

tillsammans med barnen under själva läsningen. Att samtala kring ett visst innehåll gör att 

förskolläraren kan lyfta fram det som denne vill synliggöra för barnen. När förskollärarna 

tittar på exempelvis siffran 4 tillsammans med barnen använder de sig av både den skrivna 

siffran, antalet saker och fingrarna för att visa. De kopplar även detta till barnens ålder. På så 

sätt kan förskolläraren även lyfta fram mångfalden av tankar som kan finnas kring en viss 

företeelse eller ett visst begrepp (Doverborg, 2006a).  

 

5.2 I vilken utsträckning och på vilket sätt upplever förskollärarna själva att barnen 

utvecklar matematiska begrepp vid arbetet med bilderboken? 

Vid intervjuerna betonar både förskollärare 1 och 2 att matematik finns runtomkring oss i vår 

vardag och är en del i nästan allt vi gör. De betonar vikten av att använda sig av 

vardagsmatematiken. Att använda sig av den menar förskollärare 2 ger en mer positiv bild av 

matematik till barnen. Exempel på detta som både förskollärare 1 och 2 ger är dukning, 

påklädning, fruktstund och även att läsa bilderböcker för barnen.  

 

Både förskollärare 1 och 2 är positivt inställda till bilderboken och dess innehåll. De beskriver 

att boken tar upp många olika sidor av matematik. Förskollärare 1 menar att boken fångar 

barnens intresse och gör att barnen tar egna initiativ till att räkna hur många saker bilden 

visar. Andra exempel de ger är: 

 

– De tar boken och vill vända den upp och ner. 

– De vill ta reda på mera 

Förskollärare 1 
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Detta beskriver även förskollärare 2 som menar att barnen fick verkligen tänka till och 

fundera.  

 

– Vilka är dem andra? Det kopplade de inte förrän de landade på ön och 

kunde se husen. Då gjorde de kopplingen och visste vilka de andra var.  

 

Förskollärare 2 

 

Hon syftar här på siffrorna.  

 

Under själva läsningen drar barnen paralleller till sin vardag och kan sätta ord på företeelser 

vilket förskollärare 1 menar visar att de utvecklat olika matematiska begrepp. Något barn 

berättar när de läser om siffran 7 att dennes storasyskon är 7 år. De visar också tydligt att de 

utvecklat förståelse för att de behöver använda båda händerna när de kommer till siffran 6 

eftersom att fingrarna på en hand inte räcker till. Förskollärarna menar även att genom att 

bekräfta barnen och räkna deras fingrar uppmärksammas de på att det går att visa exempelvis 

6 på olika sätt. Detta eftersom de håller upp olika fingrar.  

 

Förskollärare 2 berättar om hur denne ställde frågan - hur många saker har nollan nu fått? Ett 

barn svarade då - En vagn, två kuddar det blir tre och så tre bananer det blir 6. Denne menar 

att barnen börjat bekanta sig med räknesättet addition. I vilken utsträckning menar både 

förskollärare 1 och 2 är högst individuellt beroende av tidigare erfarenheter och kunskaper. 

 

Förskollärare 1 beskriver att varje gång innan de bytte blad fick barnen möjlighet att 

reflektera och samtala över vilken siffra som skulle komma på nästa sida. Det gör att de 

utvecklar en viss förståelse för talraden. Förskollärare 2 anser att boken ger barnen möjlighet 

att se både den skrivna siffran och att de får räkna antalet själva. De får också se hur siffrorna 

ser ut ifrån olika håll till exempel upp och ner. Denne tar upp exempel som lodrätt och 

vågrätt. Att det går att se på skorstenarna eller någon annan sak hur många det var, det vill 

säga vilken siffra som bor i huset. Barnen kunde också hitta saker i bilderna som liknade 

någon siffra till exempel kikaren liknar siffran 8. 

 

Förskollärare 1 tycker att bilden av 1 och 0 ståendes tillsammans ger en bra bild av att nollan 

behövs men också en bild av talet 10. Förskollärare 2 beskriver på liknande sätt hur barnen i 

början av boken inte uppmärksammade vad 1 och 0 eller 2 och 0 blev tillsammans eftersom 

att avståndet var för stort. Däremot senare i boken när 1 och 0 stod bredvid varandra då kunde 

de se att det var 10 och även känna igen talet 20 när de bläddrar tillbaka. Förskollärare 2 anser 

att barnen fick förståelse för att nollan behövs för att kunna räkna längre än till 9. Denne 

beskriver hur barnen kunde benämna upp till 3000 och svara på hur många nollor som då 

behövs. De saknar dock någon djupare förståelse av de större talens innebörd. 

 

Förskollärare 2 beskriver hur alla barnen även de mer tystlåtna ville vara med och räkna. 

Samtliga av barnen använde sig flitigt av räkneramsan menar de. Det fanns något för alla i 

boken vilket gjorde att samtliga i gruppen blev intresserade och var delaktiga i läsningen. Ett 

tydligt tecken på att barnen efteråt reflekterade över bilderbokens innehåll menar förskollärare 

1 var att barnen satte sig och ritade siffrorna 1-9. De återberättade även för sina kompisar om 

vad som hade hänt i boken. Förskollärare 1 beskriver också hur en del av barnen fick räkna 

antalet när de bläddrade tillbaka i boken efter att de läst färdigt medan andra har börjat 

utveckla sin förmåga att direkt kunna se antalet.  
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Bilderboken har ett rikt innehåll menar både förskollärare 1 och 2. Både förskollärare 1 och 2 

anser att bilderna gav ett bra stöd till texten och att de synliggör matematik på många olika 

sätt. Vad läsaren väljer att fokusera på har mycket med barnens intresse att göra. Förskollärare 

1 menar att denne fokuserade mycket på siffrorna 1-9 eftersom att det var det som barnen var 

mest intresserade av. Boken fokuserar också på siffran 0 betydelse vilket förskollärare 1 

berörde under läsningen. Förskollärare 2 la mycket tid på siffrorna 1-9 men diskuterade även 

en hel del tillsammans med barnen om siffran 0 betydelse. Rumsuppfattning var något som 

både förskollärare 1 och 2 omedvetet valde att inte uppmärksamma i någon större omfattning 

menar de. De båda tar dock upp att det finns möjligheter att ta upp många andra aspekter av 

matematik i boken men att vid dessa tillfällen var det barnens intresse som styrde. Det kan 

vara bra att läsa boken flera gånger menar de och fokusera på olika saker vid olika tillfällen. 

 

5.2.1 Sammanfattning 

Att läsa böcker är en del av vår vardag och ett bra sätt för barnen att utveckla matematiska 

begrepp anser både förskollärare 1 och 2. Både förskollärare 1 och 2 ger flera olika exempel 

på hur barnen har utvecklat matematiska begrepp. De drar paralleller till sin egen vardag, de 

använder sina fingrar, de adderar antal och utvecklar förståelse för talraden. Bilderboken ger 

även en bra bild av att nollan behövs och varför menar både förskollärare 1 och 2. De 

beskriver också att bilderboken har ett rikt innehåll och att bilderna ger ett bra stöd till texten 

samt synliggör matematik på många olika sätt. De båda anser att barnens intresse är av största 

vikt och det som styr vilket innehåll som i första hand uppmärksammas.  

 

5.2.2 Analys 

Både förskollärare 1 och 2 menar att läsa bilderböcker är en del av vardagsmatematiken precis 

som dukning, fruktstund och påklädning. De menar också att den har stor betydelse för barns 

lärande. Att känna igen matematik i olika sammanhang och kunna använda sig av den är 

viktigt (Heiberg Solem och Lie Reikerås, 2004). Att läsa bilderböcker för barnen är ett sätt att 

ta tillvara på tillfällen i vardagen och på så sätt ge en positiv bild av matematiken. Att läsa 

högt gör det lättare för barnen att förstå abstraktioner vilket är viktigt inom matematiken 

(Granberg, 1996).  

 

Att matematiken är väl synlig i boken blir tydligt vid de observationer som genomförts och 

båda förskollärarna betonar också detta vid intervjuerna som gjorts. Förskollärarnas positiva 

inställning till bilderboken påverkar läsningen. De menar att matematiken är synlig såväl i 

text som i bild. Detta betyder att de är medvetna och uppmärksamma på det matematiska 

innehållet (Emanuelsson, 2006b). Boken fångade barnens intresse och gjorde att de tog egna 

initiativ. För att kunna ta till sig information som ges i en boks bilder måste ett barn få träna 

på att göra detta. Att läsa tillsammans med andra är bra för då får barnet möjlighet att samtala 

om bildernas innehåll. Detta skapar i sin tur förståelse för det som bilderna tar upp och gör att 

detaljer upptäcks (Dominkovic m.fl., 2006).   

 

Bilderboken fick barnen att fundera ett steg längre och utveckla sitt tänkande. Tillsammans 

med förskollärare 1 använder barnen sig av fingrarna som hjälpmedel för att räkna antal. 

Fingerräkning är ett bra hjälpmedel och är på sitt sätt också ett språk (Johnsen Høines, 2000). 

När barnen kommer till siffran 6 räcker inte fingrarna på en hand till. Deras tänkande utmanas 

och de visar då förståelse för behovet att använda båda händerna. Att upptäcka att andra barn 
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inte gör likadant när de illustrerar siffran 6 med hjälp av fingrarna är också viktigt för att se att 

det går att använda sig av många olika sätt (Sterner, 2006a).  

 

Förskollärarna ger uttryck för att barnen drar paralleller till sin vardag när de läser boken 

tillsammans. Detta menar de visar att barnen utvecklat sin matematiska förståelse och sitt 

begreppsförråd. Som exempel ges bland annat att ett barn berättar när de läser om siffran 7 att 

dennes storasyskon är 7 år. Att känna till ordet sju, att kunna visa upp sju fingrar och att göra 

kopplingen till att ett storasyskon är 7 år är ganska avancerat men visar ändå på språk av 

första ordningen. Detta betyder inte att barnen känner igen den skrivna siffran 7 och kopplar 

denna till det begreppsinnehåll de redan behärskar. Det handlar här om språk av andra 

ordningen. Barnen får möjlighet att utveckla matematiska begrepp (Johnsen Høines, 2000). 

 

Förskollärare 2 menar att genom att fråga barnen, hur många saker nollan nu har fått? Börjar 

de lägga ihop antalet saker. Barnen börjar bli bekanta med räknesättet addition. Detta sätt att 

tänka kommer sedan att utvecklas och bli enklare samt mer inriktat på symboler. Barnen 

utvecklar sitt tankesätt med utgångspunkt i sina tidiga erfarenheter (Johnsen Høines, 2000). 

Detta innebär också att de håller på att utveckla förståelse för tals helhet och delar (Sterner & 

Johansson, 2006).  

 

Varje gång innan det var dags att byta blad fick barnen möjlighet att reflektera över vilken 

siffra som skulle komma nu vilket gör att de utvecklar en viss förståelse för talraden. De visar 

att de har en stabil och korrekt räkneramsa upp till siffran 9. De använder den vid uppräkning 

av föremål tillexempel genom att räkna skorstenarna på ett hus och på så sätt förstå vilken 

siffra som bor i huset (Sterner & Johansson, 2006). I vilken utsträckning barnen utvecklar 

matematiska begrepp är individuellt. Det kända verkar som grund när det gäller förståelse för 

det okända. Således är barns tidigare erfarenheter betydelsefulla för deras fortsatta utveckling 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). 

 

Barnen visar att de utvecklat sin förståelse för siffran 0 och dess betydelse. De behöver dock 

många liknande erfarenheter för att till fullo kunna utveckla förståelse för detta. De behöver få 

resonera och reflektera över sådana avancerade begrepp (Sterner, 2006a). Ett exempel på 

siffran 0 betydelse som förskollärare 2 nämner är att ett äldre barn kunde se att när siffran 0 

och 2 stod nära varandra blev det 20. Barnet kände igen talet men hade dock ingen djupare 

förståelse för innebörden. De yngre barnen gjorde inte samma koppling. Räkneorden är en del 

av vårt språk. Det som en lärare ska vara uppmärksam på är att även om barn ger uttryck för 

orden så betyder det inte att de utvecklat förståelse för själva talbegreppet (Johnsen Høines, 

2000). 

 

Alla barn var delaktiga i läsningen och de resonemang som fördes, även de mer tystlåtna. Det 

är viktigt att alla barn är delaktiga det vill säga ställer frågor, reflekterar och samtalar. Att ett 

barn bara iakttar behöver inte automatiskt betyda att barnet inte är delaktig (Emanuelsson, 

2006). Ett tydligt tecken på att barnen efteråt reflekterade över bilderbokens innehåll menar 

förskollärare 1 är att barnen sätter sig och ritar siffrorna 1-9. De återberättar även för sina 

kompisar om vad som hände i boken. Att muntligt upprepa erfarenheter och bearbeta 

innehållet genom bild fördjupar innehållet i en upplevelse (Persson, 2006).  

 

Både förskollärare 1 och 2 menar att det finns rika möjligheter ta upp många andra aspekter 

av matematik i bilderboken. Detta eftersom att den har ett rikt matematiskt innehåll. Genom 

att läsa boken flera gånger kan olika innehåll lyftas fram (Granberg, 1996). Det är även viktigt 
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att den som läser bilderboken själv är medveten om bokens innehåll och upptäcker variationen 

av matematik som visar sig (Emanuelsson, 2006).  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt förs en diskussion kring de valda metoderna, genomförandet av studien samt 

det resultat som framkommit. Vidare ges förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis 

diskuteras de slutsatser som dragits.  

6.1 Metoddiskussion 

Förskollärarna som valdes ut att delta i studien hade sedan tidigare erfarenhet av att analysera 

det matematiska innehållet i bilderböcker. Erfarenhet de hade fått genom kommunens 

kompetensutveckling. Av denna anledning fanns vetskap om att detta var något som 

förskollärarna faktiskt arbetade med. Denna vetskap var en förutsättning för att studien skulle 

kunna genomföras. Vilka barn som deltog vid observationerna berodde på vilka barn som var 

på förskolan den aktuella dagen.  

 

Att kontakta förskollärarna personligen kändes självklart eftersom att det då är lättare att 

engagera och motivera förskollärarna till att delta i studien. Ett brev med liknande innehåll 

delades också ut för att tydliggöra de forskningsetiska principer som skulle komma att följas. 

Detta är viktigt för att vinna de deltagandes förtroende. En god forskningsetik är en 

förutsättning för att en studie ska kunna nå framgång (Johansson & Svedner, 2010). 

 

Studien behövde avgränsas därför valdes en bilderbok ut. Denna bilderbok analyserades med 

avseende på det matematiska innehållet. Detta för att sedan kunna göra en analys av det 

matematiska innehåll som förskollärarna uppmärksammar vid högläsning av boken samt det 

matematiska innehåll de eventuellt missat. Att boken är skriven 1985 har ingen betydelse när 

det gäller det matematiska innehållet (Emanuelsson, 2006a). Innehållet är fortfarande aktuellt 

och uppskattades väldigt av barnen på den aktuella förskolan.  

 

För att besvara studiens frågeställningar användes observationer och kvalitativa intervjuer. Att 

använda denna kombination för att besvara frågeställningar är det absolut vanligaste menar 

Johansson och Svedner (2010). Att kombinera två olika metoder kändes helt rätt. Om bara 

den ena metoden använts hade det varit svårt att besvara frågeställningarna och studien hade 

blivit otydlig. Observationsmallen som användes gav utförlig information. Däremot var det 

svårt att hinna med att anteckna. Att använda diktafon vid intervjuerna var en bra hjälp. På ett 

enkelt sätt gick det att gå tillbaka och lyssna en gång till på den intervjuades svar. Detta 

gjorde att eventuella vinklingar av svaren kunde undvikas.  

 

Att utgå ifrån ett antal i förväg formulerade frågor och sedan fortskrida intervjun beroende på 

hur den intervjuade svarade eller vilket ämne som togs upp fungerade bra. Det fanns 

naturligtvis en fara i att intervjun skulle glida över i vad Johansson och Svedner (2010) kallar 

en strukturerad intervju eller bli ett helt vanligt samtal. En bra balansgång bibehölls dock 

under intervjun vilket gav uttömmande svar relevanta för studiens syfte. 

 

Intervjuerna inleddes med ett antal bakgrundsfrågor. Dessa har sedan inte använts i det 

resultat som redovisats. Detta eftersom att syftet med bakgrundsfrågorna endast var att skapa 

ett avspänt förhållande mellan intervjupersonen och förskolläraren som intervjuades. 

Materialet transkriberades sedan och då fann jag att några av intervjufrågorna inte var 

relevanta för undersökningen. Således sorterades dessa bort.  

 

När det gäller observationer är det viktigt att utarbeta en tydlig observationsmall som ger 

information relevant för underökningen. Fördelen med observation framför intervju är att jag 

inte blir lika beroende av personens svar. Jag kan själv direkt se hur ett beteende eller 
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liknande yttrar sig verkligheten. Jag var själv vad Patel och Davidsson (2003) kallar en icke 

deltagande observatör. Att bestämma var i rummet jag skulle placera mig för att inte störa vid 

högläsningen var därför en svårighet jag stötte på. Barnen kände till mitt ansikte därför var jag 

inte helt okänd vilket underlättade situationen.  

 

Observationerna gjordes i ett rum skilt från övriga avdelningen och övriga barn för att inte 

någon skulle störa. Jag satt jag med i rummet. Intervjuerna genomfördes också avskilt för att 

få lugn och ro. Jag inledde med observationen och i nära anknytning till denna genomfördes 

sedan intervjun. Detta eftersom att det var svårt att hitta tider som passade båda parter. En fara 

med att så snart efter observationen genomföra intervjun var att jag inte skulle ha tid att 

reflektera över innehållet i observationen. För att gardera mig säkerställde jag därför att det 

var okej för förskollärarna att jag återkom för att reda ut eventuella frågetecken till exempel 

via telefon eller mail. Detta behövdes dock inte.  

6.2 Resultatdiskussion 

Det material som samlats in har gett möjlighet att undersöka och uppfylla syftet med studien 

samt svara på studiens frågeställningar.  

 

Resultatet visar att bilderboken Lilla nollan och dom andra har ett brett matematiskt innehåll. 

Exempel på matematiskt innehåll i bilderboken som förskollärarna synliggör är siffrorna 1-9, 

räkneramsan, talraden, räkna/urskilja antal, betydelse av siffran 0, jämföra form och storlek, 

mönster samt viss rumsuppfattning. Text och bild används med fördel tillsammans för att föra 

fram bokens budskap. Att resonera och reflektera över olika upptäckter och företeelser i 

boken ger barnen nya upplevelser av matematik. De kan leva sig in i boken och identifiera sig 

med dess innehåll (Emanuelsson, 2006b).  

 

Barnen ges genom högläsning av bilderboken möjligheter att träna på att urskilja grupper av 

föremål s.k. subtizing.  Detta skedde genom att förskollärarna samtalade och ställde frågor till 

barnen angående antalet saker på bilderna. De fick då träna på att direkt koppla räkneord till 

en talbild (Sterner & Johansson, 2006). Bilderboken gav även möjlighet att uttrycka och få 

erfarenhet av Gelman och Gallistels fem principer. Att räkna antalet saker som visas på 

bilderna i boken tillsammans med barnen och koppla det till den aktuella siffran visar på 

bokens mångfald. Det finns 5 stycken skorstenar, 5 stycken klubbor och 5 stycken enkronor. 

Olika resonemang som förs väcker tankar om att lägga ihop saker eller addition.  Det leder 

även till att barnen börjar jämföra form och storlek. Oavsett storlek och form är det lika 

många klubbor som skorstenar. Att barnen tillsammans med andra fick möjlighet att prata om 

liknande former gör att de utvecklar sin förmåga att skapa struktur och ordning (Solem 

Heiberg & Lie Reikerås, 2004).  

 

Att utgå ifrån barnen intresse och samtala om bokens innehåll främjar barnens motivation och 

skapar en positiv inställning till matematiken. Barnens nyfikenhet på vilka som bor i husen 

uppmärksammar dem på att siffrorna kommer i en speciell ordning och därmed talraden. 

Funderingar över vad om vad en nolla egentligen är skapar genom samtal en förståelse för 

siffrans betydelse vilket är viktigt. Genom att använda vardagsord som kopplas till 

matematiska termer utvecklas barnen begreppsbildning (Emanuelsson, 2006b).   

 

Bilden och textens placering ansågs vara relevant för hurtillvida siffrornas eller föremålens 

läge, avstånd eller riktning betonas av förskollärarna. Även barnens intresse var av betydelse. 

Detta var ett område som kom i skymundan då fokus mer riktades mot siffrorna och nära 

sammankopplade företeelser. De innehållsrika och färgglada bilderna gjorde att barnen 
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fokuserade mer på det som redan var känt för dem sen innan. För att förskollärarna ska kunna 

uppmärksamma exempelvis lägesord och jämförelseord måste de själva vara medvetna om att 

dessa är en del av matematiken (Emanuelsson, 2006b). Detta menade de att de var men trots 

detta missar förskollärarna omedvetet detta matematiska innehåll.  

 

Att vissa områden i boken utelämnas kan bero på olika saker. Det kan dels bero på vad barnen 

visar intresse för men även om utrymme ges. Bilderbokens matematiska innehåll är så brett att 

den skulle behövas läsas flera gånger. Detta för att kunna synliggöra samtliga aspekter av 

matematik som tas upp i boken. Förskollärarnas inställning till boken är också en viktig 

aspekt för högläsningens utgång (Granberg, 1999). Flera exempel på hur barnen utvecklat 

matematiska begrepp återges i resultatet. Olika sätt att tänka och olika sätt att lösa problem 

uppmärksammas vilket är ett bra sätt att visa på den mångfald och variation som finns inom 

matematiken (Ahlberg, 2000).  

 

Under högläsningen fick barnen fundera ett steg längre och utveckla sitt tänkande. De visade 

exempel på både språk av första ordningen och språk av andra ordningen. Bilderboken kunde 

till viss del ge möjlighet att utveckla deras begreppsinnehåll. Från språk av andra ordningen 

till språk av första ordningen (Johnsen Høines, 2000).   

 

6.3 Fortsatt forskning 

En intressant aspekt som dyker upp under studiens gång är vikten av att utgå ifrån barns 

tidigare kunskaper och erfarenheter. Vilka tidigare kunskaper och erfarenheter barnen har är 

av största vikt för hur de kan ta till sig de nya matematikupplevelser som bilderboken ger 

(Doverborg & Pramling Samulesson, 2000). Somliga menar att detta är en ren självklarhet då 

det ingår i förskollärarens uppdrag utifrån nationella styrdokument. Jag tycker trots detta att 

det skulle vara intressant att titta närmre på hur förskolläraren tar hänsyn till detta då de 

planerar och genomför olika aktiviteter i förskolans dagliga verksamhet.  

 

Ytterligare forskning som hade varit intressant att fortsätta med hade varit hur liknande arbete 

ser ut på andra förskolor där personalen inte fått delta i kompetensutveckling. Eftersom ”de 

som läser för barnen måste själva bli medvetna, ha möjlighet att se och upptäcka matematik” 

(Emanuelsson, 2006b:157). Att undersöka vikten av kompetensutveckling samt om andra 

förskolor arbetar med bilderböcker på liknande sätt som i denna studie. Både förskollärare 1 

och 2 nämner att boken skulle kunna användas som utgångspunkt för ett tema. De menar att 

då hade samtliga matematiska aspekter i boken kunnat bearbetas. Skolverket (2010) skriver 

att genom arbete med tema kan variation och mångfald lyftas fram i barns lärande samt en 

helhet skapas. Det hade varit intressant att undersöka hur detta arbete skulle kunna ha 

utformats och om mångfalden samt variationen då hade kunnat tas tillvara på ännu bättre. 

6.4 Slutdiskussion med slutsatser 

Studien visar att bilderboken har ett brett matematiskt innehåll och belyser många olika 

aspekter av matematiken men tar naturligtvis inte upp allt. Det finns dock en mångfald och 

variation representerad vilket kan ge många olika erfarenheter och upplevelser. För att barn 

ska kunna utveckla sin matematiska förståelse krävs det att de är intresserade och nyfikna på 

matematiken. Lärarens engagemang, förmåga att motivera barnen och väcka samt bibehålla 

deras intresse är viktigt (Granberg, 1996). Barn behöver också möta matematik i för dem 

meningsfulla situationer (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Att matematiken finns i 

vardagen och att barnen därmed automatiskt möter den räcker inte för att de ska utveckla 

matematiska begrepp. Lärarna i förskolan måste vara närvarande och sätta ord på den. Det är 
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viktigt att förskollärare har en samsyn på barns utveckling och lärande. De måste hela tiden 

sträva mot att förbättra och utveckla verksamheten. Kanske kan matematiken då få större 

utrymme i verksamheten till exempel genom bilderböcker.   

 

Samspelet som uppstår vid högläsning av bilderboken öppnar upp möjligheter att utveckla 

nya kunskaper (Dominikovi´c m.fl, 2006). Förskollärarna tar utgångspunkt i barnens intresse 

och utvecklar samtalen och de reflektioner som pågår under själva högläsningen. Barnen ges 

då möjlighet att se samband mellan matematiken och deras vardag. På så sätt kan en bilderbok 

användas för att konkretisera läroplanens strävansmål (Emanuelsson, 2006b). När barnen ser 

matematiken som meningsfull väcks också lusten att lära. 

 

Denna studie visar att bilderböcker är ett av flera sätt för lärare att ”överbrygga ett informellt 

talat språk och det symboliserade matematikspråket” (Emanuelsson, 2006b:159). Bilderboken 

ger barnen möjlighet att möta ord och begrepp i varierande situationer vilket gör att barnen 

kan ta till sig dem (Vygotskij, 1999). Förskollärarna ger själva exempel på hur barnen 

utvecklat matematiska begrepp och förståelse för bilderbokens matematiska innehåll. I vilken 

utsträckning är individuellt och beroende på tidigare erfarenheter och kunskaper. Bilderboken 

ger med förskollärarna stöd möjlighet till ett mångsidigt lärande och att skapa en helhet. 

Barnen fick även genom bilderbokens innehåll och högläsningen möta och erfara samtliga 

fem av Gelmans och Gallistels principer. De gav också uttryck för dessa under själva 

högläsningen. Barnen fick även möta räkneorden i flera olika sammanhang vilket synliggör 

deras betydelse. Detta leder till följande slutsats att vid högläsning av denna bilderbok får 

barn möjlighet ”att möta, erfara och undersöka matematik” (Emanuelsson, 2006b:157). De 

kunskaper som jag har erhållit under denna studie kommer jag att ha stor nytta av i min 

framtida yrkesutövning. 
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Bilaga 1 

 

Observatörens namn………………..  Datum och tid……………………... 

Plats………………..   Medverkande personer…………….. 

 

 

Förskollärarens  Förskollärarens Tar tillvara på  Tar tillvara  

synliggörande synliggörande  upprepningar  på mångfal- 

av det matematiska av det matematiska som finns i boken den av det 

innehållet i text innehållet i bild   matematiska 

      innehållet 

 

 

Med avseende på exempelvis siffrorna 1-9, räkneramsan, antal, talraden, ord som beskriver 

läge/avstånd/riktning, former och mönster samt urskilja grupper av föremål. (subtizing). 
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Intervjufrågor  
 

 Hur ser du på matematik i förskolan? 

 

 Vilket matematiskt innehåll tycker du att boken tar upp 

 

 Ger boken dig möjlighet att synliggöra det matematiska innehållet för barnen och 

isåfall på vilket sätt? 

 

 Upplever du att bilderna stödjer texten och isåfall på vilket sätt? 

 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt upplever du att barnen ges möjlighet att 

utveckla förståelse för det matematiska innehållet?  

 

 Upplever du att du uppmärksammar någon del av matematiken mer än någon annan i 

boken och vad tror du det beror på isåfall? 

 

 Påverkar din egen inställning till boken hur du använder den tillsammans med barnen? 

 

 Hur fångar du barnens intresse för matematik med hjälp av boken? 

 

 Tar du tillvara på tillfällen som ges att ställa frågor till barnen för att uppmuntra dem 

att reflektera över bokens matematiska innehåll? På vilket sätt, ge exempel? 
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Brev till medverkande förskollärare 

 
Hej 

 

Mitt namn är Jonna Borg och jag läser till förskollärare vid Linneuniversitetet på campus i 

Växjö. Nu under slutet på min sista termin håller jag på och arbetar med mitt examensarbete. 

Syftet med min studie är att undersöka vilket matematiskt innehåll förskollärare synliggör vid 

användning av bilderboken Lilla nollan och dom andra. För att ta reda på detta kommer jag 

att använda mig av både observationer och intervjuer. Observationerna kommer att ske med 

hjälp av en observationsmall och intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av diktafon 

vilka sedan transkriberas. Parallellt kommer även anteckningar att föras. Avsatt tid för 

observation samt intervju är cirka 30 minuter vardera. 

 

Jag följer de forskningsetiska principer som finns av respekt för er som deltar. Detta innebär 

att ni blir informerade om syftet med studien och vilka villkor som gäller för ert deltagande. 

Det är ni själva som bestämmer om ni vill vara med och ni kan när som helst ställa frågor 

eller välja att avbryta ert deltagande. Jag garanterar att ni och förskolan kommer att vara 

anonyma. Allt material kommer att förstöras efter bearbetningen. Materialet kommer inte 

heller användas för annat ändamål.  

 

Jag är väldigt tacksam för att ni vill ställa upp och vara med i min studie. 

 

Mvh Jonna Borg 

 

 

 

Om det är något ni undrar kan ni nå mig på tfn 0708-96 33 96 



 

 

 

391 82 Kalmar / 351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se/dfm 
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