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Abstrakt 
 

Detta examensarbete syftar till att undersöka vilken matematik som finns i 

en sagobok.  Vi har observerat hur pedagoger kan använda en sagobok 

som underlag för att åskådliggöra matematiken för barn i 

förskola/förskoleklass. För att ta reda vilken matematik pedagogerna 

åskådliggör filmade vi pedagogernas sagoläsning och använde en 

matematisk observationsguide. Dessutom fick pedagogerna strukturerade 

intervjufrågor att svara på. Resultatet visar att pedagogerna inte alltid 

åskådliggör matematiken enbart med matematiska begrepp utan att de 

även använder ton- och röstlägen, mimik och kroppsspråk för att 

åskådliggöra matematiken. Den dolda matematiken som finns i 

illustrationerna åskådliggjordes inte av pedagogerna. 
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Abstract 

 

This thesis aims to examine the mathematics contained in a storybook. We 

have observed how educators can use a storybook as a basis to illustrate 

the mathematics for children in kindergarten/preschool. To find out what 

mathematics educators illustrate we filmed educator’s storyreading and 

used a mathematical observationguide. The result shows that educators do 

not always illustrate mathematics only with mathematical concepts but 

they also use the tone and the voicemodes, the facial expressions and the 

bodylanguage to illustrate the mathematics. The hidden mathematics 

contained in the illustrations was not illustrated by educators. 
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1. Inledning 

Vi valde att skriva vårt examensarbete om matematik för att vi förknippar ordet matematik 

med något svårt och krångligt. Vår erfarenhet från matematik under vår egen skolgång har 

gjort att vi vill uppmärksamma matematiken även i vårt examensarbete. Under vår utbildning 

till lärare i förskola/förskoleklass funderade vi på hur barn tar till sig matematiken. Vi 

upplever att barns begreppsuppfattning och matematiska medvetenhet bör bli rikare. Vi har 

många gånger kommit fram till att barn lär genom att själv få medverka i en process. Med 

denna process menar vi att i leken lär barnen genom att de dramatiserar rollerna utifrån sagan 

och i den skapande verksamheten kan det bland annat vara när barnen ritar illustrationer efter 

sagan. Pedagogerna får på det här sättet ta del av barnens fantasi och deras inre bilder. Enligt 

Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 (Skolverket 2010) skall förskolan sträva efter att barn 

utvecklar och använder matematiken i många olika vardagliga sammanhang. Vi tyckte därför 

det vore intressant att undersöka hur pedagogerna åskådliggör sagobokens matematiska 

begrepp för barn i förskola/förskoleklass. Skolverkets riktlinjer är att: “utmana barns 

nyfikenhet och begynnande förståelse [...] för matematik [...]”( Skolverket 2010:11). Vi valde 

att undersöka vilka möjligheter pedagoger ger barnen till att utveckla sin nyfikenhet och 

fantasi men framförallt få deras intresse för matematiskt tänkande att utvecklas.  

Sagan vi bad pedagogerna läsa för barnen heter ”Guldlock och de tre björnarna” och finns i 

boken Berätta en saga Sagoboken för de minsta av Alfons och Henrikson, (1990). Det är en 

klassisk saga som pedagogerna högläste för barnen och den innehåller matematik i text och 

illustrationer men matematiken är inte alltid uppenbar. 

Berättelsen handlar om en flicka med guldlockigt hår som ger sig iväg från sitt hem och går 

vilse i skogen. Hon kommer fram till ett hus där ingen är hemma, Guldlock går in utan lov. 

Hon upptäcker att det finns tre saker av det mesta i huset, nämligen grötskålar, stolar och 

sängar som hon provar. Till slut somnar Guldlock i en av sängarna, men blir väckt av de tre 

björnarna som bor i huset. I ren förskräckelse rusar hon upp från sängen och hoppar ut genom 

fönstret och springer hem igen.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur pedagogerna åskådliggör sagobokens 

matematiska begrepp för barn i förskola/förskoleklass. Frågorna som ska besvaras för att 

uppnå detta syfte är: 

 

 Vilka matematiska begrepp finns i den valda sagoboken? 

 Vilken matematik ser pedagogerna i den valda sagoboken? 

 Hur åskådliggör pedagogerna matematiska begrepp i den valda sagoboken? 
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3 Teoretisk bakgrund 

Teoriavsnittet beskriver förskolan/förskoleklassens matematik, förskolebarnens matematiska 

utveckling samt pedagogens roll för förskolebarnens matematiska utveckling.  

3.1 Förskolans/förskoleklassens vardagsmatematik 

 

Matematik är ett stort och brett utvecklingsområde för barn i förskola/förskoleklass. 

Matematik förekommer i många olika situationer, under hela dagen och inte enbart i 

planerade aktiviteter. Barnen behöver utveckla sin matematiska förmåga utifrån inneboende 

kompetenser. “Det är därför viktigt att utgå från barnens perspektiv och knyta an till deras 

matematiska föreställningar och teorier” (Reis 2011:19). Vidare påtalar Reis hur viktigt det är 

att barn får interagera med varandra och på så sätt lär och får ny kunskap om både sig själv 

och andra.  

Björklund (2009) anser att matematik finns överallt i barnens vardag och det är viktigt att 

pedagogerna i olika sammanhang lyfter fram och sätter rätt namn på de olika matematiska 

begrepp som barnen använder sig av. Pedagogers utbildning och tidigare kunskaper spelar 

stor roll för hur de synliggör och utvecklar matematiken för barnen. Barnens utveckling blir 

tydlig i utvecklingsplaner och portfolio som pedagogerna regelbundet dokumenterar och 

analyserar barnens användning av vardagsmatematiken i verksamheten (a.a.). Skolverket 

(2005) påtalar, att genom att barnens aktiviteter, till exempel leken dokumenteras får 

pedagogerna kunskap om hur barnen fungerar och hur de utvecklas samt hur lärandet sker. 

Pedagogerna får även kunskapen om hur man kan ändra i verksamheten för att stötta och 

hjälpa barnen i deras utveckling. Detta nämner även Solem och Reikerås (2004). Genom att 

observera, dokumentera och analysera barnens olika aktiviteter på förskolan/förskoleklassen 

kan man upptäcka matematiken i deras vardag. Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 

(Skolverket 2010) påtalar vikten av kontinuerlig och systematisk dokumentation av barnens 

utveckling för att påvisa deras kunskapsutveckling. Enligt Solem och Reikerås (2004) är det 

viktigt att pedagogen förstår hur barnen uttrycker matematiken och hur väl de känner igen sig 

iden.  

Bishop (Solem & Reikerås 2004)har formulerat sex så kallade fundamentala 

matematikaktiviteter med vars hjälp pedagogen kan få en bredare bild av vad matematiken är 

för barnen. Förklaring och argumentation är en av dessa fundamentala matematikaktiviteter 

där barnen resonerar, tänker och även sätter ord på vad de kommer fram till. Ett exempel på 

detta är när barnen bygger kojor i skogen där de resonerar och funderar på hur alla pinnarna 

ska läggas för att bli en stabil koja. En annan fundamental matematikaktivitet som Bishop 

nämner är räkning, under barnens dag både i hemmet och i förskolan/förskoleklassen finns 

räkning med hela tiden. Ett exempel är när barnen räknar hur många som ska äta frukost, 

middag eller mellanmål och dukar fram till rätt antal personer. Vidare nämner Bishop att 

räkning förekommer när barnen spelar spel, leker med klossar och när de samarbetar under 

olika aktiviteter med varandra. 

Nedan finns några beskrivningar av matematiska begrepp som kan förekomma i 

förskolans/förskoleklassens arbete.  Dessa är hämtade från analysschemat (Skolverket 2009). 

3.1.1 Mätning och Rumsuppfattning 

 

Vardagsord: Jämförelseord där de ord som beskriver skillnad och likhet, när ålder, volym, 

tyngd och längd jämförs, till exempel stor och liten, lång och kort. Enligt Sterner (2006) lär 
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sig barnen först det positiva ordet i ett ordpar som stor och liten, där ordet stor är det 

positiva” Vi säger till exempel ”Hur stor är den”, inte ”Hur liten är den”, såvida det inte är 

känt att det handlar om något som är väldigt litet” (2006:48).  

Rumsuppfattning betyder att ha förståelse om rummet och det egna förhållandet till rummet. 

För att förstå rumsförståelsen finns olika rumsbegrepp som är viktiga. Enligt Solem och 

Reikerås (2004) är avstånd, riktning, bredd, djup och placering några exempel på 

rumsbegrepp. 

Lägesord är relationsord som beskriver olika förhållande mellan personer, platser och saker. 

Till exempel var dockan sitter, framför eller bakom bordet, under eller på bordet (Kronqvist 

& Malmer 1999). 

Geometriska objekt: Form är ett vardagligt ord för att förklara föremåls utseende, att de kan 

vara trekantiga, fyrkantiga eller runda. De matematiska begrepp som används på förskolan 

för att barnen ska få matematisk förståelse är bland annat triangel, kvadrat, rektangel och 

cirkel, anser Persson (2006).  

Mönster: ”Mönsterskapande betyder att konstruera en helhet av delar som upprepar sig i en 

bestämd ordning” (Persson 2006:122).  

 

Längd: Analysschemat beskriver hur barn tidigt jämför längder med varandra, både 

kroppsdelar och föremål används som mått (Skolverket 2009).   

 

3.1.2 Taluppfattning  

 

Taluppfattning handlar om att hantera och förstå olika relationer mellan tal. Ahlberg (2000) 

ger några förklaringar till taluppfattningens betydelse. De som nämns är bland annat 

förståelse för tals betydelse och storlek, tals relativa storlek, kännedom om tals delbarhet och 

förståelse och användning av räknelagar som att förstå en räkneramsa, ett, två, tre. 

Uppfattning om antal innebär att man kan se och sortera från det minsta till det största i en 

sekvens. (Skolverket 2009). 

 

Parbildning: ”Parbildning ligger bakom förståelsen av Ett till ett principen som är 

grundläggande för att kunna jämföra antalet föremål i två mängder”(Forsbäck 2006:64). Ett 

till ett principen innebär ”att ett föremål i den ena mängden får bilda par med ett och endast 

ett föremål i den andra mängden” (Sterner & Johansson 2006:72). 

 

Räkneorden som ordningstal: Ordningstal är enligt Björklund (2009) tal som är specifikt 

uttalade om var personer eller saker är placerade, första, andra, tredje etc. Det kan med fördel 

också sägas att någon kom tvåa istället för att säga att man kom på andra plats, menar 

Kronqvist och Malmer (1999). 

3.2 Barns matematiska utveckling i förskola/ förskoleklass 

 

Barns matematiska förmågor kan utvecklas på många olika vis. Framförallt är det viktigt för 

barnen i våra förskolor att reflektera över hur och när de utvecklas. Sätter barnen namn eller 

använder egenskaper av begrepp på alla matematiska aktiviteter i den pedagogiska 

verksamheten? Ja, när barnen hamnar i olika vardagssituationer som t.ex. när de ska duka 

bordet, får de räkna och tänka ut hur många som ska sitta med vid bordet. Ett annat 

vardagsmatematiskt exempel är när de leker affär, där det förekommer antalsbegrepp till 
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exempel om de ska köpa tvåpaket makaroner måste det veta vad antalet två står för. Det här 

visar hur matematiken kommer in på ett naturligt sätt i vardagen (Solem & Reikerås 2004). 

Något Björklund (2009) påtalar är att när barn tar till sig kunskap sker det oftast i olika 

lärandesituationer tillsammans med andra barn och vuxna i förskolan. Det är i de 

situationerna som lärandet för barns matematiska utveckling börjar och det är i de 

situationerna det är viktigt att pedagogerna försöker förstå barns lärande.“Undervisning 

handlar då inte om vad som förmedlas till barnen, utan om vilka möjligheter barn ges att 

förstå ett fenomen på ett visst sätt” (2009:31). Hur barnen förstår, upptäcker och tar till sig 

kunskapen som pedagogen förmedlar samt hur många olika sätt det finns att upptäcka ny 

kunskap på är förklaringen till ordet fenomen enligt Björklund. Emellertid anser Reis 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 2006) att det är då barnen ställs inför ett problem som 

ska lösas det uppstår behovet av att förklara matematiska fenomen såsom stor – liten, tyngd, 

massa och så vidare. Reis menar att yngre barn uppfattar matematik med hela kroppen och får 

kunskap och erfarenhet genom lek och samspel med andra barn och vuxna.  

Matematik utvecklas och uttrycks genom att man pendlar mellan 

handling och tänkande - genom matematiska aktiviteter. Att tänka, att 

uttrycka sina tankar och att handla flätas samman. Detta blir mycket 

tydligt när vi granskar det aktiva, lekfulla och utforskande barnet 

(Solem & Reikerås 2004:10). 

 

I sin avhandling skriver Björklund (2007) att barn använder sin kropp för att upptäcka och 

utforska olika ting i sin omvärld. De får en uppfattning om hur något är uppbyggt eller hur 

stor respektive liten en sak är i förhållande till en annan sak (a.a.).  

Under vardagliga tillfällen skapas förståelsen för meningsfull matematik. Genom att leka, 

spela spel, rita eller ramsräkna använder barnen informella metoder för att lösa olika 

uppgifter. Barn leker med färg och form, geometriska former eller vikt och volym och på det 

sättet blir de matematiskt medvetna. Barnen sorterar, ordnar och jämför storlekar både när de 

leker och när de ska städa. Den matematiska förmåga barnen har från tidigare erfarenheter 

spelar stor roll för deras fortsatta utveckling påtalar Ahlberg (2000). I samspel med andra 

barn och vuxna upptäcker och lär sig barnen nya matematiska begrepp. Då barn möter 

matematik på olika sätt byggs en större förståelse upp för framtida kunskaper Ahlberg (2000).  

 

Doverborg (2006) menar att pedagogerna ser barnens lekar och konstruktioner i förskolan. 

Vid dessa tillfällen bör pedagogen utveckla barnens förståelse av olika matematiska begrepp 

som sortering, färg och form eller mönster för att öka deras erfarenhet och medvetenhet i 

matematik. Ett exempel på detta är när barnen ska måla och de väljer färg på pappret och 

vilken färg de vill måla med. Vid städning sorterar barnen djuren rätt i respektive låda, vilda 

djur för sig, bondgårdsdjur för sig och så vidare. På detta sätt skapas möjligheter att se 

storlek, form, färg samt likheter och skillnader. ”Medvetna lärare utmanar barnens 

matematiktänkande och lärande genom att ge dem tillfällen att erfara och använda matematik 

i meningsfulla sammanhang” (2006:8). 

 

Johansen Höines (Solem & Reikerås 2004) anser att ett språk som barnen använder när de 

tänker och har som modersmål är ett språk av första ordningen. Ett exempel på det är när barn 

visar med fingrarna hur gamla de är utan att säga siffran. Språk av andra ordningen blir då i 

exemplet siffran tre som är ett språk som inte kommer naturligt utan känns utomstående för 

barnen. Språk av andra ordningen är ett språk som inte är medfött och inte är naturligt för oss 

att använda. Det är erfarenheter och kunskaper som är avgörande om språket är av första eller 

andra ordningen (Solem & Reikerås 2004).  
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Enligt Häggblom (Doverborg& Pramling Samuelsson 2006) tar det upp till fem år för 

förskolebarn att förstå tal upp till tio. De menar att barnen ser skillnaden på grupper med 

olika antal föremål som två eller tre. Den här förmågan som är medfödd kallas “subitizing”. 

Fischer (Doverborg & Pramling Samuelsson 2006) anser att det är barnen från två till tre års 

ålder som ser föremål upp till tre och anser att fyra eller fler föremål är många. Ett exempel 

som nämns är när barnen på en förskola ska rita av russin. Först ber pedagogen barnen att rita 

ett russin och då gör barnen det. Sedan ber pedagogen dem att rita två russin och det gör 

barnen. När pedagogen ber barnen att rita fyra russin, då ritar de inte fyra russin utan de ritar 

många fler än fyra. Johansen Höines (Doverborg & Pramling Samuelsson 2006) menar att 

barnen först måste klara av vårt talade språk för att få en förståelse för vad ordet tal innebär. 

Sedan ska barnen lära sig att räkneorden inte är som andra ord i språket utan skillnaden är att 

räkneorden är exakt hur många som är räknade, som att talet fem på en tärning anger exakt 

hur många punkter som visas på tärningen (Doverborg & Pramling Samuelsson 2006).  

 

3.3 Pedagogens roll för förskolebarns matematiska utveckling 

 

Innan läroplanerna för förskolan och förskoleklassen fanns, hade pedagogerna inga givna mål 

att följa i matematik. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2006) ville inte 

pedagogerna i förskolan/förskoleklasserna befatta sig med läroplaner och mål. De ansåg att 

barnen skulle mogna innan pedagogerna lärde dem matematik. I och med att läroplanerna 

kom har synen på lärandet blivit annorlunda hos pedagogerna och förskolan/förskoleklassen 

blev en viktig start inför det livslånga lärandet enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2006). Genom läroplanerna består förskola/förskoleklass av variationer och mångfald i 

större grad nu än förr och blir därmed en grund för barn att vidareutveckla sin 

erfarenhetsvärld. 

 

I läroplanen för förskolan Lpfö98 (Skolverket 2010) står det att: “Förskollärare ska ansvara 

för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 

matematiska utveckling” (s.11). 

 

I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr11 (Skolverket 2011) står 

det att: “Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig 

av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet” (s.13). 

I lärares uppdrag ingår att låta barn få lära genom socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att de får ställa frågor, 

iaktta, samtala och reflektera. Betydelsen av god kommunikation 

både i och om matematik kan inte nog betonas (Emanuelsson 

2006:157).  

 

Reis (2011) nämner, precis som de båda läroplanerna hur viktigt det är att pedagogers 

arbetsuppdrag gällande utvecklingsområde och lärande ständigt följs och hålls uppdaterat. 

Barnen ska erbjudas olika lärandesituationer, få nya utmaningar och på sikt kunna utveckla 

nya strategier utan pedagogers inflytande. Utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper 

utvecklas och utvecklar barnen nya kunskaper och förståelse menar Reis (2011). 

Pedagogernas roll är också att synliggöra, stötta och uppmuntra barnen i deras utveckling. I 

alla vardagliga situationer strävar pedagogerna efter att utmana barns nyfikenhet och 

förståelse för bland annat matematik. Vidare är det viktigt att pedagogerna har kunskap om 

hur barn tänker matematik och om hur barns tänkande vidareutvecklas och hur omvärlden 

påverkar barnens kunskapsinlärning, menar Björklund (2009). Precis det här påtalar även 

Doverborg och Anstett (2003) “att lärarens roll är att kunna lyssna, se och lära sig av det som 
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barn säger och gör och att hon ska kunna hålla barns frågor, hypoteser, teorier och fantasier 

vid liv” (s.85). De beskriver även grundstenarna för utvecklingspedagogiken och som är “att 

få barn att tala och reflektera, att ta tillvara mångfalden av barns idéer, att skapa och fånga 

situationer som kan utmana barns tankar” (s.86). För att utmana barnen till att förstå sin 

omvärld ska pedagogerna arbeta efter dessa grundstenar enligt Doverborg och Anstett (2003). 

Solem och Reikerås (2004) anser också att det är viktigt att pedagogerna har kunskap för att 

möta barnen på deras nivå. Genom sin kunskap kan pedagogerna analysera och upptäcka 

vilken matematik som barnen använder sig av och stötta dem vidare i deras matematiska 

utveckling. 

Svårigheter som Ahlberg (2000) ser är att fånga alla barns matematiska utveckling i de 

vardagliga situationer som uppstår. Pedagogen bör från början av matematikundervisningen 

låta barnen lösa utmanande matematikuppgifter samt benämna de matematiska begreppen 

korrekt för barnen.  Det här ökar barnens erfarenhetsvärld och förståelse (a.a.). 

Alla barns möjligheter att lära utvidgas då läraren från början tar 

utgångspunkten i barnens tidigare erfarenheter och vidgar deras 

erfarenhetsvärld genom att ge dem nya upplevelser som bidrar till 

deras nyfikenhet och lust att lära (Ahlberg 2000:9). 

 

Björklund (2009) anser att den utbildade pedagogen ser, uppfattar och uppmuntrar barnen i 

deras eget logiska tänkande och kunskapsutveckling.“Lärare som är insatta i forskning om 

lärandet, och är uppdaterade när det gäller ny forskning, ser möjligheter att ta tillvara 

situationer som uppkommer under dagen och förmår göra dem till lärandetillfällen” (s.13).  

Barn är olika individer och de har olika erfarenheter med sig. I barnens olika 

lärandesituationer är det viktigt att pedagogen blir en reflekterande pedagog som ser barnens 

individuella lärande och behov ur barns perspektiv. Det här påtalar Arnér och Tellgren (2006) 

som beskriver skillnaden mellan barns perspektiv och barnperspektiv där barns perspektiv 

utgår från hur barnen ser företeelser med deras ögon och deras inställning. Barnperspektiv 

utgår ifrån hur vuxna ser på barnen och med vuxnas ögon. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003) anser att en utmaning som pedagogerna ställs inför i 

förskolan/förskoleklassen är att de ska bli kunniga “i att tolka och förstå barns perspektiv, 

men också i att möta och utmana varje barn utifrån hans eller hennes intentioner och 

livsvärld” (s.25-26). 

Emanuelsson (2006) vill framhäva betydelsen av att lyfta fram matematiken under 

högläsningsstunder. Det är ett bra och roligt sätt för barnen att lära sig matematiska begrepp. 

Det är att föredra om pedagogen har ett boksamtal/matematiksamtal efteråt. Under 

matematiksamtalet får barnen möjlighet att reflektera över de nya begreppen de lärt sig samt 

att sätta dem i relation till deras tidigare referenser och kunskaper. Emanuelsson (2006) anser 

också att pedagogerna som läser ska vara matematiskt medvetna för att hjälpa barnen att hitta 

de olika matematiska begreppen. Även Ahlberg (2000) betonar vikten av att pedagogens 

erfarenheter av matematik påverkar verksamheten i förskolan/förskoleklassen. Vidare menar 

hon att även upplevelsen av pedagogens egen skolmatematik kan påverka inställningen till 

matematikundervisningen som de själv utövar i förskolan/förskoleklassen. Emanuelsson 

(2006) anser att pedagoger som är väl invigda i den matematiska världen kan få med sig 

barnen och genom samtal och reflektioner utveckla deras tänkande kring matematikens 

uttrycksformer. Han menar att barnen ska få möjligheter att själv reflektera och fundera över 

olika problemlösningar. Ett exempel är att kunna se mönsters uppbyggnad samt lik- och 

olikheter (a.a.). 
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Qvarsell (Emilson 2003) nämner två skilda förhållningssätt, asymmetriskt och symmetriskt i 

det pedagogiska mötet med barnen. Det asymmetriska förhållningssättet innebär att 

pedagogen ser barnens fel och okunskaper istället för att rannsaka sina egna brister. Det 

symmetriska förhållningssättet är däremot när pedagogen bemöter barnen på dess 

individuella kunskapsnivå. Det här påtalar även Pramling (Emilson 2003) som en viktig 

aspekt då hon menar att pedagogen ska utgå från barnens perspektiv och inte utifrån sitt eget 

barnperspektiv. “Därmed är det viktigt att som lärare analysera grunden för sitt eget beteende 

gentemot barn, för att möjliggöra reflektion och medvetenhet kring sitt pedagogiska 

handlande” (2003:46). 

 

Björklund (2009) anser att pedagogerna bör utmana barnen i ett matematiskt tänkande och ge 

dem en vidgad kunskapssyn utifrån deras perspektiv och förkunskaper. Genom att ställa 

reflekterande frågor till barnen får de tid till att tänka själv och barnens varierande 

erfarenheter styr svaren. På det här sättet får pedagogen svar på barnens egna tankar, 

funderingar och kunskaper och får då möjligheter att vidareutveckla barnen i det livslånga 

lärandet menar Björklund (2009). Att barn lär i interaktion med andra är något Piaget ansåg. 

Piaget “anser att människan är aktiv i sitt lärande från födseln i och med en medfödd strävan 

att utforska och upptäcka sin omvärld” (Björklund 2009:23.) Med en stöttande, närvarande 

och förstående pedagog öppnas många dörrar till en matematisk tankevärld. Vidare skriver 

Björklund att vikten av att prata matematik är nog så betydande för alla, stora som små och i 

hela världen, hela tiden.  

 

3.4 Matematiken i sagoboken 

 

Emanuelsson (2006) nämner att det inte alltid har varit lika vanligt att använda barnböcker 

för att stödja barnens matematiska utveckling och hon anser att det finns många bra och 

naturliga matematiska erfarenheter just i barnböcker. Hon menar att barn lever i en värld med 

verklighet och fantasi och när de lever sig in i böckernas värld tar de lättare till sig någon 

annans perspektiv och utvecklar då sin kognitiva förmåga. Genom upplevelser från 

sagoläsningen får barn möjligheter att tänka, diskutera och dokumentera händelser och 

relaterar detta till sin egen verklighet anser Emanuelsson. Även Edwards (2008) nämner hur 

böckerna breddar barnens erfarenhetsramar genom samtal kring illustration och text. Dessa 

samtal kan handla om vad som händer i barnens vardagliga liv och nöter på så sätt in olika 

begrepp i barnens medvetande på ett naturligt vis. Hon anser att dessa samtal kring böckerna 

kan bidrar till ett ökat bokintresse när barnen upptäcker hur mycket en bok innehåller. 

Emanuelsson (2006) betonar vikten av högläsning och anser att det finns matematik i alla 

barnböcker, dold eller synlig. Det kan handla om tid, antal eller storlek när man tolkar 

bilderna tillsammans med barnen. “Att lyssna på sagor och berättelser stärker inlevelse och 

förmåga att lyssna och främjar ordförråd och begreppsbildning” (2006:156). 

Emanuelsson anser också att under lek, i vardagen och under olika aktiviteter kan 

pedagogerna upptäcka barns olika matematiska uttryck som de sedan kan bygga vidare på 

och uppmuntra barnen i deras matematiska och språkliga utveckling. För att synliggöra 

matematiken i barnböcker kan pedagogerna enligt Emanuelsson använda sig av öppna frågor 

till barnen för att få dem nyfikna. Längre upp i åldrarna kan barnböckerna utmana barnen i 

olika problemlösningar som kan kopplas till verkliga vardagssituationer och här kan man låta 

barnen lösa dessa problem (a.a.). 
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4 Metod 

I det här avsnittet beskriver vi hur vi gått tillväga för att göra vår undersökning samt förklarar 

vilka metoder och urval som vi använt. Orden etiska aspekter, reliabilitet och validitet och 

dess innebörd förklaras.  

 

4.1 Urval 

 

Bekvämlighetsurvalet enligt Bryman (2002) betyder att de personer som finns nära och 

tillgängliga för forskaren är de som kommer att medverka i examensarbetet. Vi valde därför 

att tillfråga de pedagoger som antingen arbetade på samma arbetsplats eller intill våra egna 

arbetsplatser då vi gjorde vårt bekvämlighetsurval till examensarbetet. I vår undersökning har 

tre olika förskolegrupper och en förskoleklass observerats. Förskolorna/förskoleklassen ligger 

i två mindre samhällen utanför en större stad. Sammanlagt filmades nio pedagoger från fem 

olika avdelningar inom förskola/förskoleklass. Två av pedagogerna arbetade i 

förskoleklassen, övriga pedagoger i förskolan. Vi har gjort undersökningen på våra 

arbetsplatser samt på två intilliggande förskolor. Det gjorde vi för att underlätta för oss då det 

är svårt att ta ledigt en längre tid från våra arbetsplatser samt för att det redan fanns en god 

relation mellan oss, barnen och pedagogerna. Barnen i undersökningen var i åldrarna 5-7 år 

och det var 4-6 barn i varje läsgrupp. Barngruppen valdes ut av respektive tillfrågad pedagog. 

 

4.2 Metodval 

 

Metoderna vi använde i vår kvalitativa undersökning var filminspelning, observationer och 

intervjuer. Vi ansåg att den kvalitativa undersökningsformen passade våra observationer och 

vår intervjuform samt skulle komma att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt. 

”Kvalitativa observationer är den primära metoden för att få fram den information man 

vanligen söker” (Johansson & Svedner 2011:34). I den kvalitativa undersökningen vi gjort 

och enligt Bryman (2002) är det viktigt att teori och praktik går hand i hand och all 

datainsamling var viktigt för resultatet och vår egen tolkning. Varje sagoläsningstillfälle 

filmades och det var pedagogen som sattes i fokus utan sin vetskap om att det var de som 

observerades. Vi ville inte påverka pedagogernas roll under sagoläsningen utan skapa en 

naturlig miljö för dem att agera i. Genom att vi filmade pedagogerna under sagoläsningen 

kunde vi senare använda oss av materialet för vidare analys och dokumentering av hur 

pedagogerna förmedlade och belyste matematiken. Utifrån analyserna av filmerna 

dokumenterade vi i observationsguiden de matematiska begrepp pedagogerna använde då de 

läste och samtalade om vad som hände i boken. Observationsguiden är gjord utifrån ett par 

valda delar ur Analysschemat i matematik för åren före årskurs 6 (Skolverket 2009). I denna 

(bilaga 1) har de matematiska begrepp som respektive pedagog åskådliggjorde under 

sagoläsningen dokumenterats.  

 

Efter varje filminspelning fick pedagogerna skriftliga intervjufrågor (bilaga 2) i handen eller 

via mail. De fick i lugn och ro svara på frågorna och därefter lämna tillbaka svaren till oss. Vi 

valde att använda oss av en halvstrukturerad intervjuform vilket betyder att frågorna var 

förutbestämda och inte kunde påverkas av oss. Den halvstrukturerade intervjuformen enligt 

Johansson och Svedner (2010) ”bygger på fasta frågor som ställs till alla deltagare i en 

undersökning” (2010:34). Svaren är i regel fasta men även mer uttömmande beskrivningar 

kan förekomma (a.a.). Valet av intervjuform förklarar Bryman (2002) är ett sätt att få så 

tillförlitligt och sanningsenligt svar som möjligt. 
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4.3 Genomförande 

 

Boken som vi valt är en klassisk sagobok som ofta används i förskolan/förskoleklassen. 

Sagans text var lagom lång för barnen för att barnen inte skulle tappa fokus. Illustrationerna 

var intresseväckande och det fanns utrymme för barnens egna tankar och inre bilder. 

Matematiken var inte förutsägbar men fanns med i både text och illustration. För att få veta 

vilken matematik som fanns i sagan om Guldlock och de tre björnarna (trad.) började vi med 

att läsa igenom sagan. Utifrån de matematiska begrepp som då upptäcktes och med hjälp av 

valda delar ur Analysschema i matematik för åren före skolår 6 (Skolverket 2009) gjordes en 

observationsguide. Analysschemat är ett stöd för pedagogerna att dokumentera barns och 

elevers matematiska begreppsutveckling. De olika målen i schemat är hämtade från Läroplan 

för förskolan Lpfö 98 (Skolverket 2006) och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Skolverket 2006).  

 

Pedagogerna tillfrågades muntligt om de ville medverka i vårt examensarbete som innebar 

både filminspelning och skriftliga intervjufrågor. De tillfrågade i vår undersökning fick 

endast vetskapen om att de skulle bli filmade med kamera eller mobil under sagoläsningen 

och har inte varit medvetna om att det är matematiken som skulle åskådliggöras. Vilka barn 

som skulle medverka i sagoläsningen fick pedagogerna själv välja ut. 

 

Det tog mer än en månad att få ihop filminspelningarna, vi filmade nio olika pedagoger, både 

kvinnliga och manliga. Fyra av pedagogerna arbetade i samma förskoleklass. Tre pedagoger 

arbetade på samma förskola medan de andra två fanns på andra förskolor. Vid varje tillfälle 

medverkade 4-6 barn och lästillfällena varade mellan 15 till 20 minuter. När pedagogerna 

läste sagan satt de tillsammans med barnen i soffan i personalrummet, på golvet i 

rörelserummet eller på en madrass i ”dockis”. När filminspelningen pågick satt vi snett eller 

rakt framför pedagogen så att denna kom i fokus. Inspelningarna pågick på förmiddagarna 

efter frukosten eller efter lunch och vid inspelningstillfällena användes kamera eller mobil. 

Varje pedagog fick skriftliga intervjufrågor att svara på efter sagoläsningen antingen direkt i 

handen eller via mail.  

 

4.4 Databearbetningsmetoder 

 

Det samlade materialet har avlyssnats, dokumenterats, analyserats och sammanfattats. Vi 

tittade och lyssnade noggrant flera gånger på filmerna från sagoläsningen. När vi hade sett 

filmerna skrev vi in och dokumenterade i observationsguiden vilka olika matematiska 

begrepp pedagogen åskådliggjorde under sagoläsningen. Mätning och rumsuppfattning samt 

taluppfattning som vi hämtat ur Analysschemat i matematik för åren före skolår 6 

(Skolverket 2009). På det här sättet såg vi också om och hur pedagogerna förmedlade och 

belyste matematiken för barnen under sagoläsningen. 

 

Observationsguide använder man när man gör strukturerade observationer. En strukturerad 

observationsform enligt Bryman (2002) innebär att formuleringen och designen av mallen är 

viktig för att kunna få fram exakta svar. Vidare menar Bryman att det som ska dokumenteras 

bör vara lättöverskådligt och att det från observatörens sida ibland krävs lite personlig 

tolkning (a.a.). 
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4.5 Etiska aspekter 

 

I forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) finns fyra huvudkrav som ska 

uppfyllas när man gör vetenskapliga undersökningar. De fyra kraven är: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Vi uppfyllde informations-

kravet till berörda undersökningsdeltagare genom att muntligen förklara undersökningens 

tillvägagångssätt. Vi informerade dem att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta 

sin medverkan när de så önskade. Samtyckeskravet uppfyllde vi när 

samtyckesblanketter(bilaga 4) skickades till barnens vårdnadshavare för godkännande. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att endast författarna till examensarbetet hade 

tillgång till filminspelningarna och intervjuerna. Nyttjandekravet uppfylldes genom att allt 

material till examensarbetet användes endast för forskningsändamål. 

 

I examensarbetet värnade vi om den enskildes integritet och använde all information som vi 

fått på ett sådant sätt att ingen skulle kunna känna igen någon. Pedagogerna som har varit 

med i undersökningen har blivit informerade efter inspelningen om vad som kommer att 

användas i vårt examensarbete. Genom att visa respekt för deltagarna i examensarbetet och 

låta dem avbryta medverkan om de så önskar är viktigt, anser Johansson och Svedner (2010). 

De nämner också vilka anvisningar som humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

har utarbetat om vad det innebär för dem som skriver examensarbete. I dessa anvisningar står 

det bland annat “Deltagarna skall få en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte” (2010:22). I anvisningarna står det även 

att: “Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan 

utan negativa följder” (2010:22). Det nämns också i anvisningarna om att vårdnadshavarna 

till minderåriga som medverkat i examensarbetet skall tillfrågas. Samtyckesblanketter har 

skickats ut i god tid till de berörda barnens föräldrar. Patel och Davidsson (2000) nämner 

vikten av att vara ut i god tid och att få samtycke för de som ska närvara under sagoläsningen. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet handlar enligt Johansson och Svedner (2010) om undersökningens noggrannhet. 

Det kan också handla om huruvida resultatet som framkommer blir det samma vid en ny 

undersökning. De menar också att reliabiliteten är viktigt i en undersökning för att nå bästa 

mätbara resultat. Genom filmningen av pedagogerna har vi fått tillförlitligt material att 

analysera och reflektera kring. Resultaten från intervjuer och observationsguide har även 

analyserats noggrant och vi har varit objektiva när vi tolkat dessa. Genom att använda 

strukturerade intervjuer undvek vi ledande frågor. För att reliabiliteten av svaren på 

intervjufrågorna skulle bli mer sanningsenliga fick pedagogerna svara på frågorna utan vår 

påverkan och närvaro. De kvalitativa intervjufrågorna utformades utifrån vårt syfte och våra 

tre frågeställningar. 

 

 Johansson och Svedner (2010) menar att validiteten handlar om att resultatet ger en sann bild 

av det som undersöks. För att kunna se hur pedagogen använder sin kunskap och för att 

kunna få god validitet i vår undersökning har vi filmat och intervjuat nio olika pedagoger. 

Genom att analysera filmerna om och om igen fick vi en bredare trovärdighet än om vi enbart 

hade använt oss av observationer. I filmerna hör och ser man händelser tydligare och då är 

det lättare att se händelseförloppen än om man använt sig av enbart observationer. 
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5 Resultat 

I resultat kommer vi att sammanfatta svaren på våra tre frågeställningar. I den första 

frågeställningen har vi använt oss av målen i matematik ur Läroplanen för förskolan Lpfö 

98/10 (Skolverket 2010) då vi har gjort en begreppsförklaring av sagans matematik. I vår 

andra frågeställning tolkade vi den matematik som pedagogerna ser i sagoboken. Den tredje 

frågeställningen besvaras med vår tolkning av filmobservationerna tillsammans med 

pedagogernas skriftliga intervjusvar.  

 

Berghs förlag AB(bilaga 4) har gett oss tillstånd att använda bilder från boken till vårt 

examensarbete. 

 

5.1 Vilka matematiska begrepp finns i den valda sagoboken? 

 

5.1.1 Mätning och Rumsuppfattning 

 

Vardagsord: Jämförelseorden som finns med i sagan är bland annat stora björnen, mellanstora 

björnen och den lilla björnen. Sagan igenom återkommer dessa tre olika jämförelseord med 

storlekar på grötskålar, stolar och sängar. 

 

Lägesorden är många och återkommer under hela sagan bland annat med orden; på, i och 

upp. Till exempel när Guldlock försöker ta sig upp i den stora Björnens säng. 

 

När Guldlock går upp en trappa för att komma till björnarnas sovrum beskriver det vad 

rumsuppfattning betyder, alltså kunna ta sig från en plats till en annan. 

 

Grundläggande rumsuppfattning: Ett matematiskt begrepp som illustreras i bilden men inte i 

texten är dörrens, fönstrets och skåpens form som är geometriska former som rektangel och 

kvadrat. 

 

Mönster: Det finns många mönster i bilderna till exempel: randigt golv, Guldlocks randiga 

klänning och rutigt skynke (bild 1). Detta nämns inte i texten utan är en del av den dolda 

matematiken i illustrationerna. 

 

Längd: I boken illustreras längdbegreppet som dold matematik, till exempel längden på 

björnarnas morgonrockar (bild 3). 

 

5.1.2 Taluppfattning 

 

Uppfattning om antal: I bokens text förekommer antalen en och tre och en syftar till Guldlock 

som är en flicka och antalet tre syftar till de tre björnarna. I bokens illustrationer förekommer 

matematiken redan på omslagsbilden. Den visar antalet tre såsom tre björnar, tre stolar och 

tre grötskålar 

 

Parbildning: I (bild 2) uppfattas den dolda matematiken genom de tre björnarna. När barnen 

pekar på de tre björnarna en efter en och samtidigt som de pekar räknar de ett, två och tre. 

Räkneorden som ordningstal: Ordningstalet ”första” nämns i boken då Guldlock såg de tre 

grötskålarna. 
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Bild 1. Berätta en saga Sagoboken för de minsta av Alfons och Henrikson (1990:49). 

 

På bilden är Guldlock i stugan, hon är en flicka, där får hon syn på de tre grötskålarna som 

står på bordet och sedan de tre stolarna vilket illustrerar antal. Ett annat matematiskt begrepp 

som illustreras i bilden är dörrens, fönstrets och skåpens form som är geometriska former 

som rektangel och kvadrat. I bilden finns dold matematik i Guldlocks randiga klänning och i 

det rutiga skynket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 2. Berätta en saga Sagoboken för de minsta av Alfons och Henrikson (1990:51). 
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Bilden visar de tre björnarna som står runt bordet och tittar på sina grötskålar. Både runt 

bordet och på bordet är lägesord. Jämförelseorden stora, mellanstora och lilla illustreras 

tydligt i bilden genom att barnen ser björnarnas olika storlekar men också hör när pedagogen 

läser dem. I bilden finns även parbildning som dold matematik, när barnen pekar på de tre 

björnarna och räknar dem en efter en och samtidigt som de pekar på björnarna säger de också 

ett, två och tre. Ett annat exempel på dold matematik är grötskålarnas geometriska form 

cirkel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3. Berätta en saga Sagoboken för de minsta av Alfons och Henrikson (1990:52). 

 

Bilden visar Guldlock sovande i Lilla björnens säng. Lilla björnen har nu förflyttat sig en 

trappa upp till sovrummet. Förmågan att hitta till nästa rum och att kunna förflytta sig från ett 

läge till ett annat beskriver rumsuppfattning. Längden på björnarnas morgonrockar illustreras 

tydligt som dold matematik. Begreppet tid förekommer också som dold matematik i 

illustrationen, i form av klockan som hänger på väggen.  

 

5.2  Vilken matematik ser pedagogerna i den valda sagoboken? 

 

Pedagogerna ser matematiken utifrån sina olika pedagogiska bakgrunder och matematiska 

medvetenhet. Under filmobservationen såg vi att pedagogerna använde de flesta matematiska 

begrepp från vår analys och observationsguide. Alla pedagoger lyfter fram begreppen stora, 

mellanstora och lilla björn. Varm, lagom, hård och mjuk är begrepp som pedagogen också ser 

och åskådliggör under hela sagoläsningen. Många av pedagogerna poängterar de matematiska 

begreppen, stora, mellanstora och lilla med att artikulera väl och förstärker även begreppen 

med mimik, gester, röst- och tonstyrka när de läser. Pedagogerna åskådliggör enbart 

matematiken som nämns i sagobokens text. Den dolda matematiken som vi analyserade fram 

i sagoboken såsom form, fönstrets rektangulära form (bild 1 & 3) eller längd, såsom 

jämförelsen på björnarnas morgonrockar (bild 3) och mönster som till exempel det rutiga 

skynket på skåpet (bild 2) nämns inte av pedagogerna.  
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5.3 Hur åskådliggör pedagogerna matematiska begrepp i den valda sagoboken? 

 

5.3.1 Pedagogens röstläge 

 

När vi tittade igenom filmerna framkom det att pedagogerna använde sig av olika röststyrkor 

och tonlägen under sagoläsningen. När pedagogen läste texten som handlar om den stora 

björnen blev rösten dov och mörk. När pedagogen läste om den mellanstora björnen blev 

rösten lite ljusare och när de till slut läste om den lilla björnen blev rösten ljus och pipig, på 

det här sättet åskådliggör pedagogen en del av sagans dolda matematiska begrepp. I 

intervjufrågorna tyckte pedagogerna att de lyfte fram matematiken genom sina olika 

röstlägen. En del av pedagogerna svarade att de tryckte mer med inlevelse i rösten på 

beskrivande ord som stora, mellanstora, lilla. Alla pedagoger lyfte även fram begrepp som 

varm, lagom, hård och mjuk. 

 

5.3.2 Pedagogens mimik och kroppsspråk 

 

I filmobservationerna såg vi att pedagogerna använde ansiktsuttryck och gester och på detta 

sätt förstärkte de sagans innehåll. Med mimik och gester levde pedagogerna sig in i sagans 

värld, till exempel då de läste om den stora björnen, sträckte pedagogen på sig och gjorde sig 

stor och rak i ryggen. Samtidigt såg de barska ut i ansiktet och ögonbrynen sänktes. När 

pedagogen läste om den lilla björnens upptäckt av sin trasiga stol, blev deras ansiktsuttryck 

sorgligt och kroppen sjönk ihop. I intervjusvaren nämnde pedagogerna att de använde sitt 

kroppsspråk för att förstärka sagans innehåll, detta gjorde de med både gester och mimik men 

även med hela kroppen.  

 

5.3.3 Bjuda in barnen i sagoläsningen 

 

I filmobservationen såg vi att en del pedagoger bjöd in barnen att medverka under 

sagoläsningen. En del pedagoger började meningen med att läsa: En liten, liten stol för 

den…. Och barnen svarade med att säga den lilla, lilla björnen. På det här sättet gjorde 

pedagogen barnen delaktiga under sagoläsningen. I intervjusvaren tyckte pedagogerna att de 

beskrivande orden som stora mellanstora, lilla och varm, lagom, hård och mjuk upprepas 

flera gånger under sagans gång och pedagogen upplevde att barnens språkliga medvetenhet 

förstärktes. 

 

5.3.4 Pedagogens val av att visa bilder eller inte 

 

I filmobservationen såg vi att några pedagoger valde att visa bilderna för barnen under hela 

sagoläsningen medan andra valde att visa bilderna först efter sagans slut. Vi observerade i 

filmerna att barnens begreppsförståelse av begreppen stora, mellanstora och lilla också 

framkom. I intervjusvaren tyckte några av pedagogerna i förskolan att det var viktigare att 

visa bilderna för barnen under sagans gång än efteråt. Pedagogerna tycker att barnens intresse 

och tankar ska få komma till tals direkt under sagans gång, detta gör barnen delaktiga i sin 

fortsatta kunskapsutveckling. 

 

5.3.5 Samtal kring sagan 

 

I filmobservationerna såg vi att pedagogerna hade samtal under sagoläsningen där barnen 

tillsammans med pedagogen reflekterade kring sagans innehåll. Pedagogerna som läste för de 

allra yngsta barnen hade svårt att låta barnen reflektera under sagans gång. Barnen som var 
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yngre hade svårt att fokusera och sitta still och lyssna under en längre tid. Pedagogerna som 

läste för de äldre barnen hade reflekterande samtal efteråt där de olika matematiska 

begreppen framkom. I svaren från intervjuerna upptäckte pedagogerna att den matematik som 

barnen förstod var antalsuppfattning bland annat en och tre. Jämförelseorden som stor björn 

äter mycket gröt och liten björn äter lite gröt hade en del barn förståelse för och satte dem i 

samband med varandra, enligt pedagogerna till de äldre barnen. 
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6 Analys 

I analysen analyserade vi resultatet utifrån våra tre frågeställningar. Syftet med 

examensarbete var att se hur pedagogen kan använda en sagobok som underlag för att 

åskådliggöra matematiken för barn i förskola/förskoleklass. Det var inte enbart muntliga 

matematiska begrepp som framkom under sagoläsningen utan också pedagogernas röst- och 

tonläge, gester, mimik och kroppsspråk som åskådliggjorde matematiken.  

 

6.1 Vilka matematiska begrepp finns i den valda sagoboken? 

 

Enligt Björklund (2009) finns matematiken i barnens vardagliga aktiviteter och det är 

pedagogernas ansvar att lyfta fram och sätta rätt namn på de olika matematiska begreppen 

som barnen använder sig av. I analysen av sagoboken och observationer upptäcktes många 

olika matematiska begrepp, bland annat mätning och rumsuppfattning såsom vardagsord, 

grundläggande rumsuppfattning, mönster och längd samt taluppfattning, uppfattning om 

antal, parbildning och räkneorden som ordningstal. För att lära ut matematik kan man med 

fördel använda en sagobok, eftersom den kan innehålla matematiska begrepp i text och 

illustration. Pedagogerna ansåg att en sagobok gav barnen nya kunskaper, både matematiskt 

och språkligt. Ahlberg (2000) och Emanuelsson (2006) anser att pedagogernas matematiska 

medvetenhet är viktigt för att kunna åskådliggöra matematiken för barnen.  

 

6.2 Vilken matematik ser pedagogen i den valda sagoboken? 

 

Analysen av resultatet visade att pedagogernas medvetenhet gällande den matematik som 

fanns i sagoboken visade skillnader. Den matematik som pedagogerna åskådliggjorde fanns 

enbart i sagobokens text. I sagoläsningen lyfte pedagogerna fram de matematiska begreppen 

stora, mellanstora och lilla björn samtidigt som de förstärkte begreppen med mimik, gester, 

röst- och tonstyrka. Däremot lyfte pedagogerna inte fram den dolda matematiken som fanns i 

illustrationerna, till exempel fönstrets rektangulära form i (bild 3). Pedagogernas tidigare 

kunskaper spelar stor roll anser Reis (2011) för hur de synliggör och utvecklar matematiken 

för barnen i sagans värld. Vidare menar hon att barnen ska erbjudas olika lärandesituationer, 

få nya utmaningar och på sikt kunna utveckla nya strategier utan pedagogernas inflytande. 

Björklund (2009) anser att pedagogerna bör sätta sig in i barnens fantasivärld och utmana 

barnen i deras tänkande så de vidareutvecklar nya idéer och kunskaper. Solem och Reikerås 

(2004) anser att det är viktigt att pedagogerna har kunskap för att möta barnen på deras nivå. 

Genom sin kunskap kan pedagogerna analysera och upptäcka vilken matematik som barnen 

använder sig av och stötta dem vidare i deras matematiska utveckling (a.a.). 

 

6.3 Hur åskådliggör pedagogerna matematiska begrepp i den valda sagoboken? 

 

Björklund (2009) nämner att när barn tar till sig kunskap sker det oftast i olika 

lärandesituationer tillsammans med andra barn och vuxna i förskolan. Det är i de 

situationerna som lärandet för barns matematiska utveckling börjar och det är i de 

situationerna det är viktigt att pedagogerna försöker förstå barns lärande. I hela sagan 

använde pedagogerna den synliga matematiken och inte den dolda. Den synliga matematiken 

är den matematik som framkommer i texten då sagan läses. Sagans dolda matematik är den 

matematik som framkom i illustrationerna. Emanuelsson (2006) betonar vikten av högläsning 

och anser att det finns matematik i alla barnböcker, dold såväl som synlig. Det kan handla om 

tid, antal eller storlek när man tolkar bilderna tillsammans med barnen. “Att lyssna på sagor 

och berättelser stärker inlevelse och förmåga att lyssna och främjar ordförråd och 



21 
 

begreppsbildning” (2006:156). Sagans matematiska begrepp åskådliggjordes när pedagogerna 

använde sig av olika ton- och röstlägen. När de läste för barnen användes kroppsspråket med 

gester och mimik när de gestaltade de olika rollerna i sagan. Pedagogerna i filmen tog tillvara 

barnens engagemang och intresse när de lät dem fylla i fortsättningen på meningen i sagan. 

Några av pedagogerna valde att visa bilderna under sagoläsningen och samtala kring dem 

medan andra pedagoger väntade med att visa bilderna till efter sagans slut.  

 
Att få barn att tala och reflektera, att ta tillvara mångfalden av barns 

idéer, att skapa och fånga situationer som kan utmana barns tankar. 

Det är utifrån dessa tre principer som läraren bör arbeta då hon vill 

utmana barns förståelse för sin omvärld (Doverborg och Anstett 

2003:86). 
 

Alla pedagoger kunde inte ha ett längre reflekterande samtal, då vissa barn var yngre och 

hade svårt att sitta stilla. Under matematiksamtalen får barnen möjlighet att reflektera över de 

nya begreppen de lärt sig samt att sätta dem i relation till deras tidigare referenser och 

kunskaper menar Emanuelsson (2006). 

 

I intervjusvaren framkom det att några av de intervjuade pedagogerna sa att de medvetet 

försökte lyfta fram matematiken genom sitt röstläge, mimik och kroppsspråk samt att de bjöd 

in barnen i sagoläsningen dels genom deras val att visa bilder eller inte och att samtala kring 

sagan. Böckerna breddar barnens erfarenhetsramar genom samtal kring illustration och text 

anser Edwards (2008). I intervjufrågorna tyckte pedagogerna att de lyfte fram matematiken 

genom sina olika röstlägen. En del av pedagogerna svarade att de tryckte mer med inlevelse i 

rösten på beskrivande ord som stora, mellanstora, lilla och varm, lagom, hård och mjuk. 

Något pedagogerna nämnde var att kroppsspråk, gester och mimik var ett bra sätt att förstärka 

sagans matematiska innehåll. När pedagogen läste texten som handlar om den stora björnen 

blev rösten dov och mörk. När pedagogen läste om den mellanstora björnen blev rösten lite 

ljusare och när de till slut läste om den lilla björnen blev rösten ljus och pipig. Det framkom 

också att pedagogerna tyckte de beskrivande orden som varm, lagom, hård och mjuk 

upprepas flera gånger under sagans gång och på så sätt förstärker barnens språkliga 

medvetenhet.  

 

I intervjusvaren tyckte några av pedagogerna i förskolan att det var viktigare att visa bilderna 

för barnen under sagans gång än efteråt. Emanuelsson (2006) nämner genom samtal lär sig 

barn bland annat kommunicera, samspela och utveckla sina erfarenhetsramar. Pedagogerna 

tycker att barnens intresse och tankar ska få komma till tals direkt under sagans gång vilket 

gör barnen delaktiga i sin fortsatta kunskapsutveckling. I svaren från intervjuerna upptäckte 

pedagogerna att den matematik som barnen förstod var antalsuppfattning till exempel en och 

tre. Jämförelseorden stor björn äter mycket gröt och liten björn äter lite gröt hade en del av de 

äldre barnen förståelse för och satte ordparen i samband med varandra. ”Alla barns 

möjligheter att lära utvidgas då läraren från början tar utgångspunkten i barnens tidigare 

erfarenheter och vidgar deras erfarenhetsvärld genom att ge dem nya upplevelser som bidrar 

till deras nyfikenhet och lust att lära” (Ahlberg 2000:9). 
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7 Diskussion 

Resultatet av undersökningen har gett svar på om och hur man kan använda sagoboken för att 

åskådliggöra matematiken. 

Syftet med examensarbetet var att visa hur pedagogen kan använda en sagobok som underlag 

för att åskådliggöra matematiken för barn i förskolan/förskoleklassen. Vilka matematiska 

begrepp som finns i den valda sagoboken, hur pedagogen ser matematiken och på vilket sätt 

de åskådliggör dessa. Vi båda har förknippat matematik med något svårt och krångligt och 

ville därför få svar på hur pedagoger bland annat genom att läsa en sagobok kan lägga 

grunden för barns matematiska utveckling. 

7.1 Metoddiskussion 

Metoderna vi använt i vår kvalitativa undersökning är filminspelningar, observationer och 

intervjuer. När vi valde ut frågorna till våra intervjuer och när vi gjorde vår observationsguide 

diskuterade vi med varandra för att komma fram till bra metoderna för att få fram ett bra 

resultat. De matematiska begrepp som vi förväntade oss att pedagogerna skulle använda sig 

av när de läste sagan var också de som vi hade analyserat och diskuterat fram när vi läst 

sagan. Begreppen i observationsguiden var Mätning och rumsuppfattning vilket innefattar: 

vardagsord, grundläggande rumsuppfattning, mönster och längd, samt Taluppfattning alltså 

uppfattning om antal, parbildning och räkneorden som ordningstal. Varje sagoläsningstillfälle 

filmades och det var pedagogen som sattes i fokus utan sin vetskap om att det var hon/han 

som observerades. Genom att vi filmade pedagogerna under sagoläsningen kunde vi senare 

använda oss av materialet för vidare analys och dokumentering om och hur pedagogerna 

åskådliggjorde matematiken. Det som också var bra med att filma i vår undersökning var 

bland annat att vi kunde se filmerna om och om igen och på så sätt upptäcka nya 

infallsvinklar på hur pedagogerna åskådliggjorde matematiken under sagoläsningen. Efter 

filminspelningen fick pedagogerna intervjufrågor att svara på. Svaren på intervjufrågorna var 

ett komplement till filmerna och genom svaren fick vi veta vilka matematiska begrepp 

pedagogerna tyckte de åskådliggjorde när de läste sagan. Bryman (2002) anser vikten av att 

teori och praktik går hand i hand för att få ett så tillförlitlig resultat som möjligt. Vår metod 

att använda kvalitativa intervjufrågor upplevdes positivt av pedagogerna att de i lugn och ro 

fick svara på frågorna utan vår påverkan.  

 

Vi tycker att alla tre metoderna har gett oss tydliga svar på vårt syfte och våra frågeställningar 

och att man kan använda sagoboken som underlag för att åskådliggöra matematiken för barn i 

förskola/förskoleklass.     

 

7.2 Resultatdiskussion 

 

I resultatet av vår undersökning om vilka matematiska begrepp som fanns i den valda 

sagoboken kunde vi upptäcka hur pedagogerna på olika sätt använde sig av begreppen när de 

åskådliggjorde matematiken för barnen under sagoläsningen. När pedagogerna läste 

sagoboken använde de sig oftast av de matematiska begrepp som vi analyserat fram i sagan. 

Genom att vi filmade pedagogerna under sagoläsningen kunde vi senare använda oss av 

materialet för vidare analys och dokumentering av hur pedagogerna förmedlade och belyste 

matematiken. Resultatet vi fick fram när vi tittade igenom filmerna var att pedagogerna 

åskådliggjorde matematiken på mer än ett sätt. De förstärkte texten både med sitt ton- och 

röstläge, sin mimik, sina gester och sitt kroppsspråk. Efter detta resultat diskuterade vi hur 

pedagogerna på flera sätt åskådliggjorde matematiken något vi inte hade förutsett i vår 
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föranalys. Något som överraskade oss på ett positivt sätt var att pedagogerna med hela 

kroppen kunde förmedla och belysa matematiken i sagoboken. 

 

Genom hela sagan använde pedagogerna den synliga matematiken och inte den dolda. Den 

synliga matematiken är den matematik som framkommer i texten då sagan läses. Den dolda 

matematiken är den som syns i illustrationerna. Något vi tänkt på under observationerna var 

att om pedagogerna varit medvetna om syftet i undersökningen skulle de förmodligen 

förmedlat även den dolda matematiken. I filmerna upptäcktes även tydligt hur pedagogerna 

åskådliggjorde matematiken för barnen och att pedagogernas matematiska medvetenhet 

varierade mycket. Enligt riktlinjerna i Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 (Skolverket 2010) 

är det förskolan som skall sträva efter att barn utvecklar och använder matematiken i många 

olika vardagliga sammanhang. Ett problem vi såg var hur de språksvaga och flerspråkiga 

barnen inte kunde ta till sig sagan på samma sätt som sina kamrater. Genom att använda sig 

av stöd i form av till exempel flanosagor eller konkreta föremål hade de matematiska 

begreppen synliggjorts lättare till de språksvaga och flerspråkiga barnen. Det är viktigt att vi 

pedagoger är närvarande pedagoger som stöttar och uppmuntrar barnen i deras matematiska 

utveckling. Vi låter barnen utveckla sin nyfikenhet och sin fantasi men framför allt få deras 

intresse för matematiskt tänkande uppmärksammat. När barnen stöter på problemlösningar i 

olika aktiviteter är det bra att de själva får resonera, tänka och även sätta ord på vad de 

kommer fram till. “Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att 

barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (Skolverket 2010:11). 

 

Tyvärr var inte alla pedagoger i vår undersökning matematisk medvetna och hade inte 

kunskapen att åskådliggöra matematiken i sagoboken. Det kan vara såsom Reis (2011) 

nämner att pedagogers tidigare kunskaper spelar stor roll för hur de synliggör och utvecklar 

matematiken för barnen. Däremot visade de flesta av pedagogerna sitt engagemang när de 

bjöd in barnen och samtidigt levde sig in i sagoläsningen. Barnen använde sin förkunskap i 

matematik när de slutförde meningen som pedagogen börjat läsa. Vardagsmatematiken är en 

viktig del i barns utveckling menar Ahlberg (2000). Det behöver inte vara enbart i en 

planerad aktivitet matematiken synliggörs utan det är just i den spontana matematiken som 

pedagogen ser och tar tillvara barnens intresse och levandegör just den inlärningssituationen 

(a.a). I förskolan/förskoleklassen är matematiken något som finns med i alla 

vardagssituationer och det är viktigt att vi som pedagoger lyfter fram och sätter rätt namn på 

all matematik vilket är en del av vårt uppdrag och är av mycket stor betydelse för barnens 

livslånga lärande. 

 

I intervjusvaren ansåg pedagogerna att de åskådliggjorde de matematiska begreppen genom 

ton- och röstläge, mimik, gester och kroppsspråket och det var det som framkom när vi tittade 

på filmerna.  Det vi såg i vårt resultat var att en del pedagoger tyckte det var viktigare att visa 

bilderna under sagans gång än efteråt detta för att göra barnen delaktiga samt låta deras idéer 

och tankar komma till tals. Detta är även något Björklund (2009) påtalar att när barn tar till 

sig kunskap sker det oftast i olika lärandesituationer tillsammans med andra barn och vuxna i 

förskolan/förskoleklass. Vid vår analys av intervjusvaren framkom det att pedagogerna ansåg 

att det är viktigt med samtal och reflektion under eller efter sagoläsningen. Tiden för 

samtalen bör variera beroende på barnens ålder, ansåg pedagogerna, då de yngre barnen har 

svårare att fokusera en längre stund än vad de äldre barnen har. Att lyfta fram matematikens 

betydelse under högläsningsstunder anser Emanuelsson (2006) är av stor vikt och det är något 

vi pedagoger även anser betydelsefullt för barnens matematiska och språkliga medvetenhet.  
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7.3 Framtida studier 

 

I vidare forskning skulle det vara intressant att intervjua barnen före och efter sagoläsningen 

för att få veta hur de upptäcker matematiken i en sagobok. Det skulle vara spännande att få 

reda på om och hur barnen upptäcker den dolda matematiken såväl som den synliga i 

illustrationerna i sagoboken. Något vi också funderar över är om barnen åldern 5-7 år ser 

samma saker i illustrationerna. Samt hur pedagogerna vid dessa tillfällen utmanar barnen i 

deras nyfikenhet och fantasi för att få dem matematiskt medvetna. Detta kan finnas i åtanke 

för vidare forskning. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Referenser 

Ahlberg, Ann (2000) Att se utvecklingsmöjligheter. Wallby, Karin, Emanuelsson, Göran, 

Johansson; Bengt, Ryding, Ronnie, Wallby, Anders (red.), Matematik från början (s. 9-

97). Göteborg: Litorapid Media AB 

Alfons, Harriet & Henrikson, Margot (1990). Berätta en saga Sagoboken för de minsta 

Guldlock och de tre björnarna Örebro: Berghs förlag  

Arnér, Elisabeth & Tellgren, Britt (2006) Barns syn på vuxna: att komma nära 

barnsperspektiv. Lund: Studentlitteratur 

Björklund, Camilla (2007) Hållpunkter för lärande: småbarns möten med matematik. Åbo: 

Åbo Akademis förlag. 

Björklund, Camilla (2009) En, två, många – om barns tidiga matematiska tänkande. 

Stockholm: Liber AB 

Bryman, Alan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder.  Linköping: Liber AB 

Doverborg, Elisabet & Anstett, Siv (2003) Barn ritar och berättar. Dokumentationens 

pedagogiska möjligheter. I Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid  Förskolan – 

barns första skola!(s.83-103). Lund: Studentlitteratur AB 

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

Litorapid Media AB 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2006) Förskolebarn i matematikens 

värld.  Stockholm: Liber AB 

Edwards, Agneta (2008) Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur och 

Kultur 

Emanuelsson, Göran & Doverborg, Elisabet (red) (2006) Matematik i förskolan. Göteborg: 

Litorapid Media AB 

Emanuelsson, Lillemor (2006) Upptäckter av matematik i en barnbok. Doverborg, Elisabet & 

Emanuelsson, Göran (red.), Små barns matematik (s.155-167). Göteborg: Litorapid Media 

AB 

Emilson, Anette (2003) Sätta barnet i centrum – En fråga om perspektiv. I Johansson, Eva & 

Pramling Samuelsson, Ingrid Förskolan – barns första skola! (s.31-53). Lund:  

Studentlitteratur AB 

Forsbäck, Margareta (2006) Sortering och klassificering. I Doverborg, Elisabet & 

Emanuelsson, Göran (red.), Små barns matematik (s.59-70). Göteborg:  Litorapid 

Media AB 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010) Examensarbetet i Lärarutbildningen. Uppsala: 

Kunskapsföretaget AB 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2003) Förskolan - barns första skola! Lund: 

Studentlitteratur AB 

Kronqvist, Karl-Åke & Malmer, Gudrun (1999) Räkna med barn. Falköping: 

ElandersGummessons 

Patel, Runa & Davidsson, Bo (2000) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur 

AB 

Persson, Annika (2006) Former och mönster. I Doverborg, Elisabet & Emanuelsson, Göran 

(red.), Små barns matematik: Erfarenheter från ett pilotprojekt medbarn 1 - 5 år och deras 

lärare (s.117-125) . Göteborg: Litorapid Media AB 

Skolverket (2005) Allmänna råd och kommentarer Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2009) Analysschemat i matematik för åren före skolår 6. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2006) Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2006) Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94 . Stockholm: Fritzes 



26 
 

Skolverket (2010) Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11. 

Stockholm: Fritzes 

Solem Heiberg, Ida & Reikerås Lie, Elin Kirsti (2004) Det matematiska barnet. Stockholm: 

Natur och kultur  

Sterner, Görel (2006) Välkommen till skoaffären. I Emanuelsson, Göran & Doverborg, 

Elisabet (red.), Matematik i förskolan (s.87-94). Göteborg: Litorapid Media  AB 

Sterner, Görel & Johansson, Bengt (2006) Räkneord, uppräkning och taluppfattning. I 

Doverborg, Elisabeth & Emanuelsson, Göran (red.), Små barnsmatematik:

 Erfarenheter från ett pilotprojekt med barn 1 - 5 år och deras lärare (s.71-84). 

Göteborg: Litorapid Media AB 

 

 

Elektroniska källor 

 

Vetenskapsrådet (2002)Forskningsetiska principer inom humanistisk –samhällsvetenskaplig 

forskning (s 7-14) Hämtat 2012-07-02 från 

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf 

 

Reis, Maria (2011) Att ordna, från ordning till ordning Yngre förskolebarns matematiserande 

Göteborg: Kompendiet Hämtat 2012-07-02 från http://hdl.handle.net/2077/27889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf
http://hdl.handle.net/2077/27889


27 
 

Bilaga 1 

 

Observationsguide till Guldlock och de tre björnarna 

 

Mätning och Rumsuppfattning 

Vardagsord 

Grundläggande rumsuppfattning 

Mönster 

Längd 

 

Taluppfattning 

Uppfattning om antal 

Parbildning 

Räkneorden som ordningstal  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor 

1. Vilken matematik kände du att du lyfte fram?  

2. Hur lyfte du fram den matematiken? 

3. Vilken matematik upptäckte du att barnen kunde och förmedlade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Samtyckeblankett 
Hej! 

 

Jag heter Anette Johansson och går sista terminen i lärarutbildningen på Linneuniversitet. Jag 

skall nu skriva examensarbete. Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilken inställning 

pedagoger har till matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns 

uppfattning av matematik i förskolan.  

 

Jag skall göra en undersökning på förskolan, vilket innebär att jag kommer att observera och 

filma barn och pedagoger vid ett tillfälle. Den insamlade uppgiften får endast användas i 

forskningsändamål som underlag till mitt arbete. Jag kommer använda informationen från 

barn och pedagoger på så sätt att de inte kan kännas igen i rapporten. 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt 

ovan behöver jag Ditt/Ert samtycke.  

Arbetet sker under handledning och du/ni får gärna kontakta min handledare eller mig om 

du/ni har några frågor. 

Hälsningar Anette Johansson, Östra förskolan 042 – 642 73 eller 0703-54 15 85 

Min handledare Gunilla Nilsson når man på e-post  

gunilla.i.nilsson@lnu.se 

eller på telefon 0470-70 81 80. 

Hon arbetar på Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för datavetenskap, fysik och 

matematik/DFM. 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Samtycke  för   _________________________________________________ 

 

Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 

 

JA (   ) NEJ  (   )  

Tack på förhand!  
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Samtyckesblankett 

Till vårdnadshavare med barn i Solrosens förskoleklass 2012-2013 

Jag heter Marie Jönsson och går sista terminen i lärarutbildningen på Linneuniversitet. Jag 

skall nu skriva examensarbete. Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilken inställning 

pedagoger har till matematik och vilka arbetssätt de använder för att utveckla barns 

uppfattning av matematik i förskolan.  

 

Jag skall göra en undersökning på förskolan, vilket innebär att jag kommer att observera och 

filma barn och pedagoger vid ett tillfälle. Den insamlade uppgiften får endast användas i 

forskningsändamål som underlag till mitt arbete. Jag kommer använda informationen från 

barn och pedagoger på så sätt att de inte kan kännas igen i rapporten. 

 

För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning enligt 

ovan behöver jag Ditt/Ert samtycke.  

Arbetet sker under handledning och du/ni får gärna kontakta min handledare eller mig om 

du/ni har några frågor. 

Min handledare Gunilla Nilsson når man på e-post  

gunilla.i.nilsson@lnu.se 

eller på telefon 0470-70 81 80. 

Hon arbetar på Linnéuniversitetet i Växjö, institutionen för datavetenskap, fysik och 

matematik/DFM. 

Har ni några frågor så kontakta mig gärna. Hälsningar Marie Jönsson 

 

 

 

Jag/Vi samtycker till att ________________________________________________ får delta 

i mina skoluppgifter. 

 

Jag/Vi vill inte att _____________________________________________ deltar. 

 

Datum:__________________________ 

 

________________________________                                 ___________________________                          

Vårdnadshavares namnteckning                                              Vårdnadshavares namnteckning 
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Bilaga 4 

 

Hej! 

Vi är två universitetsstudenter som gör vårt examensarbete i matematik. Examensarbetet 

handlar om vilken matematik man kan åskådliggöra i text och bild. Boken är en 

samlingssagobok som heter: Berätta en saga, Sagoboken för de minsta och är tryckt för andra 

gången 1996.  Vi vill använda två bilder från sagan Guldlock och de tre björnarna. Vi tänkte 

fotografera direkt från sagoboken, är detta tillåtet? Tacksam för snabbt svar. 

Mvh  

Anette Johansson  

Marie Jönsson 

 

 

 

Mailadress: mariecjonsson@gmail.com 

---------- Vidarebefordrat meddelande ---------- 

Från: Mia Hafström <info@berghsforlag.se> 

Datum: 5 juli 2012 08:36 

Ämne: Re: Bildförfrågan till examensarbete 

Till: Marie Jönsson <mariecjonsson@gmail.com> 

Hej 

 

Det går bra, om ni anger titel, förlag och utgivningsår. 

Vänliga hälsningar 

Mia Hafström ___________________________ 

Berghs Förlag AB 

Box 45084 

104 30  Stockholm 

SWEDEN 

Visitors: Observatoriegatan 10 

Phone: +46 (0)8-31 65 59 

Fax: +46 (0)8 -32 77 45 

www.berghsforlag.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berghsforlag.se/
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391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se/dfm 

mailto:dfm@lnu.se
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