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Sammanfattning:  

 

Syftet med detta examensarbete var att utifrån en Learning-study modell med fem stycken 

faser, göra ett undervisningsförsök i matematik med barnboken ”Pannkakstårtan” av Sven 

Nordqvist som grund. Ett pedagogiskt material utvecklades och användes i ett 

undervisningsförsök i årskurs två med 12 elever. Undervisningsförsöket visade att elevernas 

kunskapsutveckling ökade stort vid de individuella observationerna, medan de vid 

gruppobservationerna inte alls utvecklades i lika hög grad. Det som de individuella och 

gruppobservationerna visade sig ha gemensamt var att en ökning av antal reflektioner skedde 

i begreppsområdet ”geometri”, och att en minskning skedde i begreppsområdet 

”taluppfattning”. Resultaten av barnintervjuerna visade att majoriteten av barnen tittade och 

läste barnlitteratur annorlunda efter undervisningsförsöket, men att de hade svårt att relatera 

och förstå att det var matematik vi hade arbetat med. Slutsatsen är att detta sätt att kombinera 

matematik med barnlitteratur har stor utvecklingspotential, kanske främst inom området 

geometri i grundskolans tidigare år.  
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1 INLEDNING 
 

En anekdot om Albert Einstein är att han en gång fick en fråga av en ängslig mamma. 

Mamman var orolig och funderade på hur hon skulle kunna hjälpa sin pojke, som hade 

problem med att förstå och lära sig matematik. Einstein lär ha svarat, det något oväntade 

”Läs sagor!”. När mamman frågade vad hon skulle göra efter hon hade läst sagor för sonen, så 

svarade Einstein ”Läs ännu mer sagor!” (Sterner & Lundberg, 2002). Vi vet inte om denna 

historia om Einstein är sann eller inte, men den ger en liten ledtråd om hur pedagoger kan 

hitta alternativa undervisningssätt i matematik, nämligen genom att utnyttja barnlitteraturens 

värld. Sterner och Lundberg (2002) skriver att sambanden mellan barns utvecklande av 

problemlösningsförmåga i samband med skrivna matematiska problem och läsförståelse är 

starka. Det vill säga, om du inte förstår vad du läser/hör, så blir det genast svårt att lösa 

textuppgifter i en matematikbok. 

  

Eftersom jag har ämneskombinationen svenska och matematik som inriktning i min 

lärarutbildning, så är jag självklart nyfiken på hur dessa två ämnen kan kombineras i 

matematikundervisningen för de tidiga skolåren. Syftet med detta examensarbete i 

matematikdidaktik är att genom ett Learning-study inspirerat undervisningsförsök med fem 

faser, undersöka om barn utvecklar sin förmåga att upptäcka matematik i språkliga/illustrativa 

framställningar. Syftet inkluderar även att genom intervjuer undersöka om barnen upplever 

barnlitteratur på ett annorlunda sätt efter undervisningsförsöket och om barnen förstod att det 

var matematik vi arbetade med. Tanken är att genom ett undervisningsförsök med ett 

egentillverkat pedagogiskt material undersöka om kombinationen barnlitteratur och 

matematik leder till en kreativ, vardagsnära, meningsfull och kommunicerande matematik! 

Jag anser också att projektet har stor yrkesrelevans, då det krävs av oss som lärare att finna 

alternativa sätt att undervisa, för att alla barn ska få rätt till en likvärdig utbildning. Att på 

detta sätt arbeta med barns läsförståelse och matematik på en och samma gång, bör bli 

uppmärksammat för alla som tillbringar tid med barn. I det långa loppet vinner lärare, elever 

och föräldrar både tid, kunskap och en ökande lust att lära! Vidare så betonar Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1998) och kursplanerna i svenska och matematik (Skolverket, 

2000) vikten av att ta vara på barns omvärld och att arbeta ämnesövergripande. Med detta 

examensarbete vill jag visa att det går att göra realitet av läro- och kursplanerna! 

 

 

 



2  

 

1.1 Bakgrund 

 Att barn utvecklar sitt språk genom att lyssna, läsa och uppleva litteratur är inte någon nyhet, 

det har många forskare kommit fram till. Men har det någon betydelse för barns matematiska 

utveckling, att de regelbundet får lyssna till högläsning och ta del av barnlitteratur? Svaret är 

ja! Enligt nyligen publicerad forskning från Storbritannien finns det starka samband. 

Undersökningen heter The Millennium Cohort Study, och den har följt 10 600 barn i deras 

utveckling från när de föddes 2001 fram till dagens datum. Forskningen har tydligt visat, 

kanske inte helt överraskande, att de barn som dagligen fått tagit del av barnlitteratur med 

högläsning, ligger före sina jämnåriga i språkutveckling, läs- och skrivutveckling, kreativitet 

samt att de har en större förståelse för den värld vi lever i. Det som överraskade var att 

forskarna även fann ett starkt sammanband mellan högläsning av litteratur och matematik. 

Barn som fått ta del av litteratur genom regelbunden högläsning visade sig även ligga före 

sina jämnåriga kamrater i sin matematikutveckling (Centre for Longitudinal Studies, 2010). 

 

Möjligheterna till att koppla ihop barnlitteratur med matematik är flera . Ett av motiven är 

tillvaratagandet av barns omvärld. Allt arbete i skolan ska ha sitt utgångsläge i barnets egna 

tankar och erfarenheter. Undervisningen ska vara vardagsnära och barn ska kunna relatera till 

undervisningen genom sina egna erfarenheter (Bergius & Emanuelsson, 2000). Även Ahlberg 

(2000) skriver att en förutsättning för att barn ska lära sig och förstå matematik, måste den bli 

kopplad till deras erfarenhetsvärld. Bara för att man håller på med matematik, så kopplas inte 

omvärldskunskapen bort från medvetandet. Tvärtom, det är i matematiken som 

omvärldskunskapen sätts på prov. Det är här som barnen verkligen får använda sig av det rika 

ordförråd de byggt upp för att försöka kommunicera på matematikens språk. Emanuelsson 

(2006) skriver att för att barn ska bli skickliga läsare, så behöver de uppleva, laborera och 

använda språket i alla möjliga olika situationer. På exakt samma sätt behöver barn få 

experimentera, prata och prova sina mattekunskaper i andra sammanhang än på 

mattelektionen för att bli nyfikna, kreativa och problemlösande matematiker!  

Av ovanstående resonemang utkristalliserar sig tre möjliga kopplingar. Dessa är betydelsen av 

barns omvärld, matematik som språk samt lärarens förhållningssätt. 

 

Vad står det då om detta i styrdokumenten för den svenska grundskolan? Är det försvarbart 

och förankrat i läroplanen att arbeta med matematik i kombination barnlitteratur under 

skoltid?  

 

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1998) står följande: 

 

”Undervisningen skall anpassas efter varje individs förutsättningar och behov. 

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.”  

(s. 6) 

 

”Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, 

nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. Lärarna 

skall sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina 

olika former.” (s. 11) 
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Eftersom det som står i Lpo 94 är allmänt och inte specifikt ämnesinriktat, så behöver vi även 

titta närmare på vad som står i kursplanerna i svenska och matematik. Dessa kursplaner 

betonar båda betydelsen av att arbeta ämnesövergripande, att arbeta med barnens omvärld 

samt att undervisningen ska vara varierad och kreativ. 

 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) står följande: 

 

”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande 

efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.” (s. 26) 

 

”Matematik har nära samband med andra skolämnen. Eleverna hämtar 

erfarenheter från omvärlden och får därmed underlag för att vidga sitt 

matematiska kunnande.” (s. 28) 

 

”För att framgångrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, 

problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder 

och uttrycksformer.” (s. 28)  

 

I kursplanen för svenska (Skolverket, 2000):  

 

”Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet.” (s. 96) 

 

”Språket och litteraturen är således ämnets centrala innehåll och en källa till 

kunskap om världen runt omkring oss.” (s. 98) 

 

”Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett 

gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse i allt 

lärande.” (s. 98)  

 

”Språket, i så väl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för allt lärande. 

Med hjälp av språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se 

sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt och värdera. Elevernas förmåga att 

reflektera och förstå omvärlden växer.” (s. 98) 

 

Att koppla ihop ämnet matematik med ämnet svenska har alltså stora möjligheter. I 

litteraturgenomgången kommer förklaringar till bland annat barns omvärld ges. Förklaringar 

kommer också att ges på sambandet mellan matematik och språk, högläsningens betydelse i 

matematiken, hur bilder kan tolkas samt lärarens förhållningssätt. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

 

1.2.1 Barns omvärld 
 

När barn lär sig nya saker, är det utifrån sin omvärldskunskap som de hämtar sina 

förkunskaper. När barn ställs inför en ny situation eller upplevelse, tolkas den alltid utifrån 

den kunskap som barnet redan har inom det aktuella området. Erfarenheter och upplevelser 

som är nya leder i sin tur till ny kunskap och omvärldskunskap.  Ny kunskap blir produkten 

när barnet förstår saker i sin omvärld på ett annorlunda sätt än vad han/hon gjorde tidigare, 

d.v.s. det har skett en förändring i barnets omvärldskunskap. Det här är ingenting som barnet 

ensamt sitter och utvecklar, det är en förändring som sker i kommunikation med andra. Det 

här är en process som ständigt pågår, där kunskap successivt byggs upp, med hjälp av barns 

omvärld (Persson & Wiklund, 2007). Utbildningsfilosofen John Dewey tankar kring detta är 

grunden för ovanstående resonemang. Han menade att utveckling och inlärning helt enkelt är 

tillväxt, och att det inte finns något slut eller mål för denna tillväxt. Det enda mål som finns är 

ännu mer tillväxt, det vill säga att kunskaper hela tiden byggs på med nya kunskaper. Dewey 

menade att tillväxten byggs upp av erfarenheter, och att inlärning är något aktivt (Imsen, 

1997).  Vad innebär då erfarenhetsvärld och omvärldskunskap? Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) har en bra förklaring till detta, de beskriver erfarandet som det som 

framträder i barnets medvetande och som ibland brukar benämnas inre bilder.  

 

Ett sätt att nå in i barns omvärld är att använda barnlitteraturen. Barnlitteratur och 

bilderböcker är något som är vardagsnära för väldigt många barn. Barnböcker konsumeras i 

massor. De förekommer i skolan, på biblioteket, i hemmet och på fritids. Genom att ta tillvara 

på barns fantasivärldar, blir barnen delaktiga och upplevelsen av matematiken blir inte 

läroboksbunden, mekanisk och monoton (Ahlberg, 2000). Barns upplevelser av världen 

skiljer sig åt från det som vi vuxna anser vara den riktiga verkligheten. Barns verklighet är ett 

gränsland mellan fantasi och verklighet, och det gör att de känner igen sig i fantasivärldar och 

kan därför lättare ta till sig och uppskatta innehållet i sagor, berättelser och bilderböcker än 

vad vi vuxna gör (Emanuelsson, 2006). 

 

Schiro (2004) diskuterar problematiken kring att placera matematiken i barns omvärld och i 

ett för barn meningsfullt sammanhang. Han är kritisk till matematikböckernas utformning av 

frågor och textuppgifter. Han anser att det är helt fel att tro att man utnyttjar barns omvärld 

genom att ge uppgifter som enbart refererar direkt till konkreta saker i barns omvärld, som 

t.ex. att räkna glassar, bollar och leksaker. Det är problematiskt därför att vi vuxna tar för 

givet att barn upplever dessa saker som meningsfulla, men det är vårt perspektiv på vad vi 

anser vara barns omvärld. Att använda sig av fantasins värld och sagor i 

matematikundervisningen gör att undervisningen blir meningsfull och levande för eleverna 

samt att barnen känner att det som de tycker är viktigt i livet, även räknas som viktigt av 

vuxna.  

 

1.2.2 Matematikens språk 
 

Ord betyder olika saker, det beror på i vilket sammanhang de används. Ord kan i vardagen 

betyda en sak, medan samma ord kan ha en helt annan betydelse i andra sammanhang, t.ex. i 

matematik. Det språk som vi pratar till vardags är ett språk av första ordningen, d.v.s. vårt 
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modersmål som vi uttrycker oss på ett naturligt sätt. Matematikspråket däremot, är ett språk 

som används för att kunna tänka, tolka och kommunicera matematik. Det är ett så kallat språk 

av andra ordningen, och är inte det naturliga valet av språk för barn. När barn ska använda sig 

av och lära sig språk av andra ordningen, är det viktigt att de får lära sig det på det språk som 

de behärskar bäst och är trygga i, d.v.s. sitt språk av första ordningen (Høines Johnsen, 1997, 

citerad i Persson & Wiklund, 2007). Det är först när de grundläggande behärskar detta, som 

det är någon idé att börja introducera matematiska begrepp i språket. Det sker genom att 

komplettera det vardagliga språket med matematikord (Persson & Wiklund, 2007). Detta 

betonas också i en av statens offentliga utredningar, ”Att erövra omvärlden” 

(Utbildningsdepartementet, 1997). Där står att barn utvecklar ett matematiskt språk, när 

matematiska begrepp introduceras i deras omvärld (SOU 1997:157). 

 

Stendrup (2001) argumenterar för att alla barn skall lära sig prata ”matematiska” i skolan, 

som vilket annat språk som helst. Han menar att vi måste börja se på matematik som ett eget 

språk, med ändamålet att kommunicera. Vad hjälper det att barn lär sig aritmetiska 

beräkningar och andra algoritmer utantill, om de trots det inte kan uttrycka sig och verkligen 

förstå vad det handlar om? Att verkligen tillägna sig ett begrepp, t.ex. begreppet variabel i 

algebra, handlar om att kunna tänka, prata och använda det i olika situationer. Inte utantill 

kunskaper, som pluggas in för att klara ett prov. Ett barn kan ju lära sig att prata, borde då inte 

elever i skolan lära sig prata ”matematiska” bättre, frågar Stendrup sig. Att lära sig språket 

”matematiska” innebär att barn verkligen använder matematiken där den finns - nämligen i 

verkligheten (Stendrup, 2001). Bengt Bratt (1996) är inne på samma linje i boken ”Matematik 

– ett kommunikationsämne”. Han menar att vårt språk är så mycket mer än bara ett 

kommunikationsverktyg. Språket är djupt rotat i vår själ och är ett ”livsinstrument” som är av 

största betydelse i allt vi förtar oss. Bratt menar vidare att vi alla är ägare av olika partikulära 

språk, det vill säga olika ”specialspråk” som vi utvecklar utefter våra intressen och behov. Det 

kan vara att om man är väldigt intresserad av t.ex. fotografering, så utvecklar man ett 

partikulärt språk för just detta område med olika termer, tecken och glosor. Detta för att 

kunna utöva, kommunicera och förstå andra fotografer. I skolans värld är dessa partikulära 

språk de olika ämnena som skulle kunna kallas ”kemiska”, ”matematiska” och ”historiska”. 

Bratt påpekar att det är av största vikt att barn utvecklar så många olika språk som möjligt, för 

att få en djup grund att stå på i erövrandet av ny kunskap.  

 

1.2.3 Högläsningens betydelse i matematik 
 

För att kunna lära sig innebörden av nya ord, behöver barn få använda sig av dem i 

meningsfulla sammanhang. Boksamtal, högläsning och egen läsning av barnlitteratur bidrar 

till stor del till ordförrådets utveckling. Om ett barn har ett välutvecklat ordförråd, så ökar 

läsförståelsen. I litteraturens värld förekommer det ord som barn inte vanligtvis stöter på i det 

vardagliga talspråket, samt att de genom att uppleva litteratur förstår hur en skrift är 

uppbyggd. För att kunna tolka och räkna ut skiftliga matematikproblem, är ordförråd och 

läsförståelse av största vikt (Sterner, 2006). Sterner och Lundberg (2002) skriver att 

sambanden mellan elevers problemlösningsförmåga och läsförståelse är starka. Det vill säga, 

om du inte förstår vad du läser/hör, så blir det genast svårt att lösa en textuppgift i en 

matematikbok. Persson och Wiklund (2007) skriver att högläsning och samtal kring det lästa 

inte bara utvecklar barns språk, utan också har stor inverkan på föreställningsförmåga och 

kreativt tänkande, vilka är mycket viktiga komponenter i matematiskt tänkande. Dessa och 

andra effekter av högläsning har Sterner och Lundberg (2002) listat upp i sju punkter, med 

fokus på högläsningens påverkan i det matematiska tänkandet. 
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 När vi pratar i vardagsspråk, försöker vi hela tiden prata så enkelt och effektivt som 

möjligt. Vi högläsning uttalas ord med större tydlighet och samtalar man dessutom om 

obekanta begrepp och ord, lär sig barn deras innebörd.   

 I sagor och böcker kommer barn, som tidigare nämnts, i kontakt med ord som de inte 

använder i det vardagliga språket. Detta gör att de får ett snabbare och rikare 

ordförråd. 

 Barns som ofta får texter upplästa för sig, lär sig språkets grammatiska struktur och 

uppbyggnad.  

 I sagans värld får barn möjlighet att fantisera ihop ”inre världar”. Detta sätt att skapa 

inre bilder är mycket viktigt för att kunna lösa matematiska textuppgifter och vid 

problemlösning.  

 Sagor följer oftast ett traditionellt berättelsemönster, med en inledning, handling och 

avslutning. Vid högläsning hjälps barnet att skapa sammanhang och tolka innehållet. 

Detta är mycket viktigt när barn sedan ska plocka ut viktig information och förstå 

sammanhangen i matematiska problem och textuppgifter.  

 I matematikdidaktisk forskning anses fantasi och kreativitet som två av de största 

komponenterna för framgångsrik problemlösningsförmåga. Genom litteratur möter 

barn massor av genrer, äventyr, spänning, glädje, sorg och fantasi. Genom dessa 

möten utvecklar barn just ovanstående delar, fantasi och kreativitet.  

 Att lyssna till någon som läser kräver koncentration, uppmärksamhet och förmåga att 

ta hänsyn till andra, vilket även de är avgörande faktorer för att bli framgångsrik i 

matematik. 

 

Sterner och Lundberg (2002) påpekar att för att högläsningen ska få dessa effekter, så måste 

läraren vara kompetent och uppmärksam om högläsningens möjligheter. Arbetet måste vara 

genomtänkt och strukturerat, annars riskerar önskade matematiska effekter utebli. 

Emanuelsson (2006) skriver att de som läser för eleverna (kan vara pedagoger, men även 

andra vuxna), måste själv bli medvetna om den matematik som faktiskt finns i böckerna. 

Detta omnämns som ”matteglasögon” i publikationen ”Barn och matematik 3-5” från NCM 

och Myndigheten för skolutveckling (Doverborg, Forsbäck, Olsson & Trygg u.å). Att sätta på 

sig sina ”matteglasögon” innebär att inte enbart se matematiken i vardagen, utan också 

förmågan att känna, erfara och höra matematik. Dessa ”matteglasögon” är ett ypperligt 

redskap till att göra samtal om böcker matematiska. Dessa matematiska samtal handlar om att 

hitta relationer och kopplingar mellan bild och berättelse. Med ”matteglasögon” som filter går 

det att göra alla böcker matematiska. Det kan handla om att räkna saker, hitta geometriska 

former, se mönster, lyssna efter lägesord och ställa sig frågor som t.ex. ”vad händer om…?” 

Vid problemlösning fråga barnen ”hur skulle du göra om du var i den situationen?”. Målet är 

att som vuxen ta till vara på barnens erfarenhetsvärld, utmana dem till nya tankegångar samt 

försöka få dem att förstå saker på ett nytt sätt än vad de gjorde innan. Detta leder ju, som 

tidigare nämnts, till ny kunskap (Persson & Wiklund, 2007).  

 

Ska då varje högläsningstillfälle matematiseras? Emanuelsson (2006) varnar för att inte prata 

matematik utifrån varje barnboksläsning. Hon menar att vi måste få möjlighet att bara få 

lyssna, läsa och njuta av bra litteratur, utan att innehållet och bilderna hackas ned i mindre 

matematiska beståndsdelar. Lagom är bäst, med andra ord. 

 

 

 

 

 



7  

1.2.4 Att tolka bilder 
 

En bild har flera funktioner. En av dess största funktioner är att den är kommunikativ, d.v.s. 

de har ett buskap som en författare/illustratör vill förmedla till andra människor. Hur denna 

bild tolkas är beroende på i vilken kontext den förekommer. Tolkningen av bilden är i direkt 

förbindelse till vår perception, alltså de medvetna och omedvetna processer som sker i hjärnan 

när vi förvandlar ett sinnesintryck till meningsfull information. Sandström (1995) beskriver 

att en bild i sig inte innehåller någon egentlig information, för att bilden ska få innebörd och 

betydelse måste den tolkas av någon (1995, citerad i Dominkovic, 2006 s.37-47). Tolkningen 

är beroende av vad man verkligen ser, samt vad man redan vet om motivet. För att kunna 

förstå och tolka bilder måste barn bli tränade i detta. Detta sker tillsammans med andra. Det är 

viktigt att samtala, betrakta och fundera över sambandet mellan bilden och berättelsen vid 

högläsningssituationer.  I barnböcker har illustrationerna i huvudsak två uppgifter. Dels har 

bilden till uppgift att gestalta sagan, dels att illustrationerna tillför detaljer till berättelsen som 

av utrymmesskäl blir omöjliga att beskriva i text. Det är ofta de här små detaljerna som barn 

lägger märke till och vill diskutera mer ingående. Genom att tillmötesgå barnen i deras 

funderingar, hjälper man dem att utveckla sin förmåga att tolka bilden samt att verbalisera 

sina ”inre bilder”. Att beskriva tankar och synintryck verbalt är lättare sagt än gjort, ingen vet 

ännu inte hur människans tankar egentligen fungerar. Gärdenfors (2000) skriver att rent 

generellt kanske vi tänker oss att vi tänker i ord, men undersökningar visar att merparten av 

våra tankar kläds i bilder och synintryck. Forskning har nämligen visat att vi minns och 

”översätter” tankar i geometriska figurer (2000, citerad i Dominkovic, 2006 s.61).  

 

1.2.5 Lärarens förhållningssätt 
 

Läraren är den person som har mest inflytande på barns uppfattningar om matematik och 

deras lust att lära. Det är lärarens ansvar att barns förkunskaper och uppfattningar i matematik 

kan relatera till och utvecklas enligt mål kursplanen i matematik. Eleverna uppskattar lärare 

som visar engagemang, tilltro till deras förmåga samt att de kan koppla matematiken till 

verkligheten. Barnen vill att läraren ska prata med dem och inte till dem, samt att de ska 

förmedla kunskaper med lust och glädje (Skolverket, 2003). 

 

Det är alltså skolans plikt att ta vara på de förkunskaper som varje unik elev har med sig, vad 

den kunskapen kan användas till, visa samt leda barn i hur man lär. Det rimmar väl med Lev 

Vygotskijs teorier om barn och människors lärande i samspel med varandra. Lev Vygotskij 

var en rysk språkpsykolog, vars teorier om lärande har färgat av sig i de svenska läroplanerna. 

Han teorier bygger på att vi i interaktion med andra utvecklar nya begrepp och tankebanor. 

Att lära sig nya begrepp innebär att den kunskap och erfarenhet man redan har, binds samman 

och en helhetssyn utvecklas. Vygotskij menar vidare att språket har betydelse för all slags 

inlärning. Det är genom språket som elevernas tankar utvecklas och en kunskapsprogression 

sker. Hans kanske mest kända begrepp är den ”proximala utvecklingszonen”. Vygotskijs 

tankar kring detta är att människan lär under vägledning av en annan människa som kan lite 

mer. Denna relation behöver inte vara förhållandet att ett barn lär av en vuxen, utan kan likväl 

vara att barnet lär sig av en kompis. Den ”proximala zonen” fungerar på samma sätt oavsett 

vilken relationen än är. Denna zon beskriver området som är mellan vad en elev kan klara av 

på egen hand, och vad samma elev kan klara av under vägledning. Grundidén är att den 

lärande hela tiden ska utmanas med ”snäppet” svårare uppgifter, för att så småningom helt 

klara av det på egen hand (Rystedt & Trygg, 2005). Att som lärare arbeta efter Vygotskijs 

teorier får inte förväxlas med att lotsa elever. Att lotsa någon innebär att få elever att svara 

rätt, fast de inte har förstått uppgiften. Att lotsa innebär att man som lärare inte når fram med 
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sitt budskap, och kommunikationen mellan lärare och elev blir bristfällig. Frågorna blir av 

ledande karaktär och i slutändan ger läraren svaret på frågan till eleven. Problemet blir att 

barnet tappar sin förmåga att ta egna initiativ och missar viktiga inlärningssteg (Löwing & 

Kilborn, 2002).  

 

Vygotskijs teorier stämmer väl in på det som Bergius och Emanuelsson (2000) skriver att 

lärarens roll är att ställa utmanande frågor till barnen, föra diskussioner, lära dem att 

argumentera för sitt tänkande, få dem att förstå värdet av mattekunskaper, upptäcka och lära 

av varandra. För att kunna kombinera detta sätt att arbeta, måste man som lärare, enligt 

Bergius och Emanuelsson, våga lämna matteboken och stenciler. Ahlberg (2000) är inne på 

samma idéer när hon beskriver följande, mycket träffande att barn lär sig matematik på ett 

flertal olika sätt. Antalet sidor i matematikboken är inte det som avgör vad de lärt sig 

(Ahlberg, 2000). Man måste som lärare försöka jobba ämnesövergripande och hitta andra 

vägar till meningsfull matematikundervisning. En väg att följa är att bli en reflekterande 

lärare. En reflekterande lärare är enligt Ahlberg en lärare som är villig att försöka ändra och 

utveckla sin undervisning, att kunna se på sin och andras undervisning med kritiska ögon och 

försöka se på matematikutbildningen ur elevernas perspektiv. Nyckelfrågor för en 

reflekterande lärare är att fråga sig själv hur barnen upplever och förstår min undervisning? 

Kan jag förbättra någonting? Hur vill barnen att undervisningen ska vara? För att nå denna 

kunskap måste läraren ta reda på barnens tankar och förhållningssätt till matematiken, genom 

observationer och samtal med barn. Att ta reda på vilka omvärldserfarenheter de har helt 

enkelt och utnyttja dessa kunskaper. Detta sätt att reflektera över sin egen lärarroll leder ofta 

till mer kreativ, vardagsnära, meningsfull och kommunicerande matematik (Ahlberg, 2000). 

 

Detta sätt att arbeta kan även kopplas ihop med den amerikanske utbildningsfilosofen John 

Deweys tankar kring hur barn lär sig bäst. Hans berömda tes ”learning by doing” talar väl om 

vad hans aktivitetspedagogik går ut på.  Barn måste vara praktiskt aktiva för att få nya 

erfarenheter, d.v.s. ny kunskap. Detta ställer krav på läraren att handleda och 

verklighetsanpassa lärostoffet, så att barnet känner lust och motivation till att lära sig aktivt. 

Aktiviteten sker på elevens initiativ, en alltför strukturerad och lärarstyrd undervisning 

passiviserar eleven. Teorin måste kopplas ihop med konkret handlande, t.ex. att tillverka 

saker, experimentera och utforska sammanband. Allt detta för att kunskapen ska bli 

fullvärdig, menade Dewey (Imsen, 1997).     

 

1.2.6 Arbetets centrala matematiska begrepp 
 

Nedan ges en grundläggande introduktion till de matematiska begrepp som förekommer i 

detta arbete. Som informationskälla har bl.a. det internetbaserade uppslagsverket Wikipedia 

används.  

 

Aritmetik 

En gren i matematiken som sysslar med tal och deras fyra räknesätt (addition, subtraktion, 

division och multiplikation).  

 

Geometri 

Geometri är den del av matematiken som undersöker vilka egenskaper figurer har i ett rum, 

det vill säga rumsliga samband. I grenen geometri samsas en mängd olika begrepp. Begrepp 

som i detta arbete som kan kategoriseras under rubriken geometri är:  
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Geometriska former och figurer, volym, omkrets 

Läran om vilka egenskaper ett föremål har i ett rum. Delas in i två underkategorier. 

Plangeometriska figurer som förekommer i detta arbete är cirkel, ellips (oval), kvadrat, romb, 

parallellogram, rektangel och triangel. Rymdgeometriska former som förekommer är kub, 

klot (sfär), rätblock, kon, cylinder och prisma. 

 

Skala 

När man avbildar ett objekt, förstoring eller förminskning, så talar skalan om relationen 

mellan ett visst avstånd på avbildningen och motsvarande avstånd i verkligheten. Skalan 

anges i bråkform, där skalan 1:1 talar om att det varken är en förstoring eller förminskning. 

Skalfaktorn talar om hur mycket något förstoras eller förminskas. Står det t.ex. skala 1:100, så 

betyder det att objektet är 100 gånger så litet som i verkligheten. Står det tvärtom, 100:1, så är 

det en förstoring med 100 gånger.  

 

Mätningens grundidé 

Att mäta någonting innebär att jämför ett föremål med den ”enhet” man väljer. Enheten kan 

vara att mäta med ett måttband (enligt vårt metriska måttsystem), eller att mäta någonting i fot 

eller tum.  

 

Rumsuppfattning 

I boken ”Matematik- ett kommunikationsämne” (Ahlström, 1996) kan vi läsa om olika 

grundläggande färdigheter inom rumsuppfattning som är betydelsefulla för barns utveckling. 

Dessa är koordination, bakgrund, läge, konstans och synminne. För att lättare kunna tillägna 

sig ”rummet” och att kunna avbilda det, krävs en relativt god motorik. Elever som har god 

utvecklad koordination har lättare för att exempelvis avbilda figurer i rätt proportion och följa 

ett rörelseschema. Det är även viktigt att kunna skilja ett föremål ifrån sin bakgrund för att 

kunna avbilda det. Att kunna skilja figurer ifrån bakgrunden är även viktigt för att kunna 

framställa diagram och kunna tolka dem. En annan grundläggande aspekt är att veta vart 

någonting befinner sig, ett föremåls läge. Ord som kan beskriva detta kallas lägesord och är 

exempelvis över, under, bakom och framför.  Att kunna vrida och vända på föremål, och att 

fortfarande se att det är samma föremål kallas konstans. Ett exempel är storlekskonstans, att vi 

vet att ett bord är lika stort om vi står bredvid det eller 10 meter ifrån det, även om det ser 

mindre ut. Konstans medför att vi känner igen former och figurer oavsett storlek, läge eller 

riktning. Synminnet är viktigt för att uppfatta och komma ihåg mönster. Automatiskt 

klassificerar vi föremål efter olika grupper för att komma ihåg dem, som deras form, efter 

linjer och avstånd. Föreställningsförmågan att kunna inta ett annat perspektiv är också en stor 

del av rumsuppfattningen. Det kan vara att kunna tänka sig miljöer ur ett fågelperspektiv (sett 

ovanifrån) eller ur ett grodperspektiv (sett underifrån).  

 

Symmetri 

Spegelsymmetri är den vanligast förekommande symmetrin i vårt dagliga liv. Enklast 

förklaras den genom att båda sidor är exakt lika dan, sidorna är varandras spegelbild. Andra 

symmetrier som förekommer är rotationssymmetri, när ett föremål roteras runt en 

centrumpunkt. Rotationssymmetri finns även det runt omkring oss, på t.ex. tapeter. 

 

Mönster 

Är en mycket stor del av matematiken. Allt består av mönster, det kan vara mönster i talserier 

och estetiska geometriska mönster. Med mönster i detta arbete avses ett upprepande estetiska 

mönster som t.ex. prickiga kläder, blommiga gardiner, tapeter, väggar o.s.v.  
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Parallella linjer 

I geometrins värld är två linjer parallella om vinkeln som bildas mellan dem är exakt 0 grader 

eller 180 grader. Dessa linjer kan dras oändligt långt utan att de korsar varandra.  

 

Taluppfattning 

Taluppfattning betyder att man kan förstå räkneords betydelse och deras användning. God 

taluppfattning innebär att man kan parbilda och klassificera, kunna dela tal på olika sätt, ordna 

tal i serier, uppfatta en mindre gruppering utan att pekräkna dem, förstå positionssystemet, 

förstå och använda ordningstal samt att förstå att det sist uppräknade talet är det som 

representerar hela antalet.  

 

 

1.2.7 Presentation av Pettson och Findus 
 

Böckerna om Pettson och Findus är både skrivna och illustrerad av Sven Nordqvist. Serien 

om figurerna började med boken ”Pannkakstårtan” 1985, och i dagsläget finns 12 böcker om 

dem. Dessa ges ut på bokförlaget Opal AB. Böckerna om Pettson och Findus är moderna 

fabler, de handlar om en gubbe (Pettson) och hans katt Findus. De bor tillsammans i en 

svensk lantidyll, med röda stugor med vita knutar och i böckerna får vi följa deras liv och 

äventyr. De kan tala med varandra, men det är bara Findus som kan tala med och se 

mucklorna. Mucklor är små djur som även de bor i huset. Böckerna är kända för sina 

illustrationer, som med sina detaljrika bilder fascinerar sina läsare (wikipedia).  

 

1.3 Frågeställningar 

Av ovanstående bakgrund kan följande frågeställningar ställas: 

 

 Utvecklar barn sin förmåga att reflektera om matematik i språkliga/illustrativa 

framställningar, i grupp och individuellt, genom att jag som pedagog uppmärksammar 

detta för dem via matematiska samtal och gruppövningar? 

 

 Upplever barnen barnlitteratur på ett annorlunda sätt efter undervisningsförsöket? 

 

 Förstod de att det var matematik vi arbetade med? 

 

Syftet är att genom ett Learning-study inspirerat undervisningsförsök med fem faser, 

undersöka om barn utvecklar sin förmåga att upptäcka matematik i språkliga/illustrativa 

framställningar. Undervisningsförsöket utgår från ett egentillverkat pedagogiskt material 

baserat på Sven Nordqvist ”Pannkakstårtan”. Dessutom undersöks genom intervjuer, om 

eleverna upplever barnlitteratur på ett annorlunda sätt efter undervisningsförsöket samt om de 

förstod att det var matematik vi arbetade med. 
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2 METOD 

2.1 Urval 

I undervisningsförsöket deltog 12 barn från en grundskola i mellersta Sverige. Skolan ligger 

på landsbygden och har totalt ca 85 elever i årskurserna F-6. Eleverna går i andra klass, d.v.s. 

en ”tvåa”. Klassen är en sammanslagning av en årskurs 1 och en årskurs 2. I första klass går 

10 elever och i andra klass går 14 elever, totalt 24 barn. Att denna årskurs två valdes beror på 

att de har kommit en bit på väg i sin matematiska utveckling, samt att de har, för åldern, god 

läsförståelse. Samtidigt så är de fortfarande i den åldern, att de fortfarande uppskattar 

barnböcker, bilderböcker och sagor. När undervisningsförsöket inleddes, visade det sig att ett 

barn hade lov samt att ytterligare en elev blev sjuk under arbetets gång. Dessa två barn 

uteslöts helt från studien.   

2.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få svar på frågeställningarna valdes metoden att göra ett undervisningsförsök. För att 

få en tydlig struktur på arbetet, inspirerades jag av en Learning-study -modell, som i sin tur 

har karaktäristiska drag av aktionsforskning (Holmqvist, 2006). Modellen är cyklisk och 

består av fem stycken faser, se nedan: 

 

                 
 

 

Observationsmetoden ”kategorischema” användes för att kunna dokumentera antalet 

matematiska reflektioner i för- och eftertesten (både i gruppobservationerna och vid de 

individuella observationerna). Med matematiska reflektioner menas i det här fallet när barnen 

säger, påpekar, pekar eller visar på något annat sätt att de uppfattar något i boken som kan 

tolkas matematiskt. För att undersöka och ta reda på barns upplevelser av 

undervisningsförsöket användes metoden barnintervjuer. Jag är bekant med klassen sedan 

tidigare, vilket är en fördel när barnintervjuer och observationer ska ske. Intervjuerna skedde 

Fas 1: 
Val av 

lärandeobjekt 

Fas 2: 

Förtest och 

kartläggning av 

barns kunskaper 

Fas 3: 
Planering och 

undervisning 

Fas 4: 
Eftertest och 

intervjuer med 

elever 

Fas 5: 
Utvärdering, 

revidering och 

analys av 

undervisning 

Figur 1 De fem faserna 
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enskilt och dokumenterades dels med digital ljudinspelning samt skriftligen i en 

”intervjubok”. Intervjufrågor finns att läsa i bilaga 3. Hela studien har dokumenterats med 

digital ljudupptagning, digital fotografering samt med anteckningar. 

2.3 Procedur 

Undervisningsförsöket är baserat på Sven Nordqvists barnbok ”Pannkakstårtan” (1985). 

Anledningen till att den boken valdes ut till arbetet har är att den har fantastiska detaljrika 

illustrationer, samt att själva berättelsen innehåller mycket problemlösning. Till eftertestet 

valdes en mycket liknande bok, ”När Findus var liten och försvann”, även den författad och 

illustrerad av Sven Nordqvist (2001). En förfrågan om att använda mig av boken 

”Pannkakstårtan” i arbetet skickades via e-post till Sven Nordqvist innan studien påbörjades, 

och förfrågan beviljades (bilaga 1). Ett informationsbrev med förfrågan om intyg från 

vårdnadshavare skickades ut till alla 14 vårdnadshavare i god tid. Alla vårdnadshavare 

medgav sitt samtycke till att deras barn fick delta i studien (bilaga 2).  

 

Nedan följer en utförlig beskrivning hur ”Learning-study”-modellen på föregående sida har 

används i detta undervisningsförsök. 

 

Fas 1. Val av lärandeobjekt. Frågeställningar. 

 

 Utvecklar barn sin förmåga att reflektera om matematik i språkliga/illustrativa 

framställningar, i grupp och individuellt, genom att jag som pedagog uppmärksammar 

detta för dem via matematiska samtal och gruppövningar?  

 

 Upplever barnen barnlitteratur på ett annorlunda sätt efter undervisningsförsöket?  

 

 Förstod de att det var matematik vi arbetade med? 

 

Fas 2. Kartläggning av barns kunskaper. 

Ett kategorischema utifrån ”Pannkakstårtan” utformades. Boken gicks noggrant igenom och 

olika tänkbara matematiska begrepp noterades. Eftersom ”Pannkakstårtan” i originalutförande 

saknar sidhänvisning, så skapade jag dessa själva. Kategorischemat skrevs ned i 

ordbehandlingsprogrammet Word. Kategorischemat bygger på 13 olika matematiska begrepp, 

bl.a. taluppfattning, geometriska figurer och former, skala, längd, rumsuppfattning och 

mönster. Jag skrev ned de (för mig) mest iögonfallande objekten i boken, och motsvarande 

tänkbara reflektion. Det kan vara t.ex. en bild på förminskade kläder, vilket kan ge en 

reflektion om skala. För utförlig lista över de förekommande matematiska begreppen och 

tänkbara reflektionerna, se kategorischemat för ”Pannkakstårtan”, bilaga 5. Eftersom det finns 

obegränsat med olika tänkbara reflektioner om matematik i boken, så lämnades några rader 

tomma, för att kunna notera reflektioner som barnen kom med under studiens gång.  

 

Efter detta följde kartläggningen av barnens kunskaper, en förstudie. Förstudien består av tre 

moment. Gruppen samlades ihop och vi gick till ett grupprum för att vara ostörda. Jag 

informerade dem om vad vi skulle göra, samt att detta var en del av mitt examensarbete. Jag 

talade även om att examensarbetet handlar om matematik. Det var den ledtråden som barnen 

gavs i förstudien, angående undervisningsförsökets matematiska perspektiv. Jag läste boken 

för dem högt, observerade och noterade samtidigt i kategorischemat när en matematisk 

reflektion kom från något barn i gruppen. Med reflektion avses här när barnet säger, påpekar, 

pekar eller visar på något annat sätt att de uppfattar något i boken som kan tolkas 

matematiskt. Efter gruppobservationen följde den individuella observationen med 
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kategorischemat och intervjun. Vi satte oss enskilt i ett angränsande grupprum och det 

enskilda samtalet tog cirka 10 minuter att genomföra per barn. Observationen gick till så att 

barnet själv fick bläddra i ”Pannkakstårtan”, samtidigt som deras reflektioner noterades i 

kategorischemat. Varje elev fick ett tilldelat nummer som de behöll under hela studiens gång, 

för att senare eventuellt kunna observera progressionen på individnivå. Efter detta skedde 

intervjun. Svaren noterades i en ”intervjubok”, samt att de spelades in. Intervjuerna hade en 

strukturerad form, de byggde på tre fasta frågor som ställdes till alla barnen (bilaga 3). 

Nackdelen med en strukturerad intervju är att den kan liknas vid en muntlig enkät. Samtidigt 

så ges deltagarna chans att svara mer öppet på frågorna, vilket gör den mer kvalitativ än en 

enkät (Johansson & Svedner, 2001). 

 

Fas 3. Planering och genomförande av undervisning. 

Ett arbetsmaterial (bilaga 4) med ”Pannkakstårtan” som utgångspunkt utformades i 

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Office Word. Bilder från ”Pannkakstårtan” scannades 

in. Materialet består av två moment, dels en handledning till att föra ett matematiskt 

boksamtal samt ett antal laborativa gruppövningar. I materialet, som döptes till 

”Pannkaksmatte”, lades det till små ”lärarrutor” med information om uppgiftens syfte, mål 

och materialåtgång. Dessa ”lärarrutor” är till för att andra lärare även ska kunna använda sig 

av materialet. Målsättning med det matematiska boksamtalet och uppgifterna var att de skulle 

beröra så många begrepp som möjligt utifrån kategorischemat, samt att de skulle vara en 

utmaning för den tilltänkta elevgruppen. Materialet skrevs ut i färgtryck, laminerades i plast 

och fogades samman med spiraler. Detta för att öka hållbarheten, samt att det ser mycket mer 

attraktivt ut. 

 

Klassen delades in i två grupper inför undervisningsförsöket. Vi gick till ett grupprum, för att 

vara för oss själva. Första delen i undervisningsförsöket är att föra ett matematiskt boksamtal 

utifrån ”Pannkakstårtan”. Jag som pedagog leder samtalet och barnen får titta, bläddra och 

fundera över berättelsen och bilderna ur ett matematiskt perspektiv. Tidsåtgången för detta 

moment var cirka 1 timme per grupp.  

 

Sedan följde nästa moment i arbetsmaterialet, laborativa gruppövningar. Jag hade förberett 

innan med det som vi behövde. Undervisningsmaterialet ”Pannkaksmatte”, två exemplar av 

boken ”Pannkakstårtan”, måttband, äpplen, färgpennor, pennor, papper och miniräknare är det 

som behövs för att utföra detta moment. Tidpunkt för undervisningsförsöket var tidig 

förmiddag, och undervisningsförsöken tog ca 1 timme per tillfälle. Båda tillfällena 

dokumenterades med digital fotografering, digital ljudupptagning samt med anteckningar.  

 

Fas 4. Eftertest och intervjuer med elever. 

En ny, mycket liknande bok valdes ut. Det blev ”När Findus var liten och försvann”, även den 

författad och illustrerad av Sven Nordqvist (2001). Ett nytt kategorischema skapades utifrån 

den nya boken, med samma 13 begrepp som var med i det första. Proceduren för tillverkning 

av det var det samma som för det första kategorischemat. Även i denna bok fick jag 

sidnumrera själv. För utförligt kategorischema för boken, se bilaga 6. 

Eftertestet skedde 6 dagar efter att själva undervisningsförsöket med ”Pannkaksmatte” 

slutförts. Detta för att se om kunskaperna befästs samt för att ge barnen en chans att reflektera 

över andra böcker i deras vardag.  

 

Vi läste boken gruppvis och jag observerade med det nya kategorischemat. Detta 

dokumenterades med digital ljudupptagning och med anteckningar. Tidsåtgången blev något 

längre än vid förstudien, cirka 45 minuter per grupp. Efter detta följde individuella eftertest 
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och intervjuer. Vi satt enskilt och även denna gång tog observationen och intervjun längre tid, 

ca 15-20 minuter per elev, detta på grund av att eleverna reflekterade mycket mer denna gång. 

Varje gång eleven reflekterade om något av kategorischemats begrepp, så noterade jag i 

kategorischemat.  

 

 

Fas 5. Utvärdering, revidering och analys av undervisning. 

Vad gick mindre bra, var det något moment som barnen visade tveksamhet till? Hur kan 

undervisningen förbättras och vad har jag som lärare lärt mig? 

Har jag fått svar på den frågeställning jag hade? Har studien fyllt sitt syfte?  

Denna fas redovisas senare i dokumentet i resultatavsnittet.  

2.4 Analysmetoder 

Analys av delar av barnintervjuerna och har gjorts med en fenomenografisk ansats, d.v.s. 

svaren har kategoriserats efter dess karaktär. Intervjuerna skrev ned så snabbt som möjligt, 

och avlyssning av ljudupptagningen gjordes där det behövdes förtydligande. Intervjuerna 

analyserades både kvalitativt och kvantitativt, detta på grund av att vissa svar på frågor var så 

tydliga (t.ex. ja eller nej) att de kunde analyseras kvantitativt. Observationerna som jag gjorde 

med hjälp av kategorischema har även de analyserats kvantitativt. Till detta har jag använt 

mig av kalkylprogrammet Excel. Där skapade jag ett Excel-ark som baserades på de 13 olika 

begreppen som studien omfattade. Kolumner skapades för varje deltagande barn, döpt till den 

siffra som de har i studien. En kolumn för gruppobservationen skapades också. Sedan fördes 

antalet markeringar om reflektioner in från kategorischemat. Efter detta räknades summor ut 

på totala antalet reflektioner och medelvärden räknades ut (bilaga 7). Slutligen skapades 

stapeldiagram på de slutliga resultaten. Dessa kopierades över till resultatdelen i detta 

dokument.  
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3 RESULTAT 
Nedan redovisas undervisningsförsöket i den struktur som det bygger på, de fem faserna.  

3.1 Fas 1. Val av lärandeobjekt. Frågeställningar. 

 

Frågeställningarna är värda att repeteras.  

 

 Utvecklar barn sin förmåga att reflektera om matematik i språkliga/illustrativa 

framställningar, i grupp och individuellt, genom att jag som pedagog uppmärksammar 

detta för dem via matematiska samtal och gruppövningar?  

 

 Upplever barnen barnlitteratur ett annorlunda sätt efter undervisningsförsöket?  

 

 Förstod de att det var matematik vi höll på med? 

 

3.2 Fas 2. Kartläggning av barns kunskaper. 

 

Resultat av gruppobservation med kategorischema: 

I gruppobservationen angavs det totalt 21 reflektioner av de 12 barnen. Det som barnen 

reflekterade mest om var om taluppfattning (8 stycken markeringar) och geometriska former 

och figurer (4 stycken). De kunde vara att de spontant ville räkna antal hönor (taluppfattning), 

eller att de såg cirklar i en bild.  

 
Figur 2 Antal reflektioner, gruppobservation "Pannkakstårtan" 
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Resultat av individuella observationer med kategorischema: 

Den totala summan av alla reflektioner som gjordes av de 12 barnen under den individuella 

observationen var 83 stycken. Den elev som hade flest markeringar hade 14 stycken och den 

som hade minst angav endast en reflektion. Medelvärdet av antal reflektioner i förstudien  

var 6,9. I diagrammet ser vi att det begreppsområde som baren reflekterade mest om var 

”taluppfattning” med totalt 39 markeringar och ”geometriska figurer” med 22 markeringar. 

 
Figur 3 Totalt antal reflektioner vid individuella observationer "Pannkakstårtan" 

 

 

Resultat förstudie, intervjuer: 

Den första intervjufrågan löd: ”När vi nu har tittat och läst i ”Pannkakstårtan”, tycker du att 

du känner igen och kan säga att något är matte i den?”.  

Svaren på frågan blev i huvudsak tre olika alternativ, se tabell 1. Två av tolv barn hade klart 

för sig att de kunde relatera skolmatematiken till något i boken. Citat: 

 

”Ja, man räknar saker.” 

”Ja, jag såg en cylinder och så kan man räkna gånger” 

 

Tabell 1: Upplevelse av att känna igen matematik i ”Pannkakstårtan” 

Förstudie intervjufråga 1: Upplevelse av att känna igen matematik i ”Pannkakstårtan”. 

Ja Nej Vet inte, kanske, tveksamt 

2 7 3 
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Den andra intervjufrågan var ”När du lyssnar och tittar på bilder i en bok, tänker du någonsin 

på matte? Räknar du saker, funderar du på berättelsen och tittar du noga på bilderna?”.  

Även i denna fråga blev tre svarsalternativ tydliga, se tabell 2. Citat: 

 

”Nä, det har jag aldrig gjort.” (skrattar) 

”Ja, jag har en bok om planeter hemma, i den finns det en massa cirklar.” 

 

Tabell 2. Upplevelse av att känna igen matematik i böcker, allmänt 

Förstudie intervjufråga 2: Upplevelse av att känna igen matematik i böcker, allmänt. 

Ja Nej Vet inte, tveksamt 

5 5 2 

 

Den tredje, och sista intervjufrågan i förstudien var ”Jag är nyfiken på hur du tänker om det 

här med matematik, när använder du dig av allt det som du lär dig i matte?”. Fyra av eleverna 

svarade att de inte visste, citat ”- … det tänker jag aldrig på.” Två av barnen uttryckte sig 

som så att den enda gång de använde sig av matten utanför skolan var när de hade matteläxa. 

Två flickor svarade att de använder matte när de handlar på affärer och två pojkar svarade att 

de använder matte när de snickrar och mäter på fritiden. De två övriga hade lite annorlunda 

svar, citat ”Hemma gör jag egna mattepapper, som jag provar på andra” och citat ”Jag 

brukar räkna tal som jag inte kan, i huvudet och så. Du vet, när det är en massa nollor med.”  

3.3 Fas 3. Planering och genomförande av undervisning. 

 

Det matematiska boksamtalet 

Som introduktion började jag med att berätta att vi skulle ha ett matematiskt boksamtal om 

”Pannkakstårtan”. Gruppen fick dela på två exemplar av boken, för att alla skulle få möjlighet 

att bläddra och titta i boken samtidigt som jag förde samtalet.  

 

På första uppslaget fick de i uppgift att räkna alla djur. De satte igång direkt, och jag 

observerade olika strategier för räknandet. Vissa barn pekräknade, andra såg direkt att det var 

fem höns i hönsgården. Andra barn delade upp sinsemellan att de skulle räkna olika arter. 

 

”Om jag tar alla kossor, så tar du fåglar och höns,  

och så lägger vi ihop sedan.” 

 

Barnen samarbetade, klassificerade och kommunicerade matematik. När jag gav ledtråden om 

bikuporna, insåg de att det inte var någon idé att fortsätta räkna. Svaret nedan visar tydligt att 

detta sätt att jobba stimulerar barnens fantasi och föreställningsförmåga. Citat:  

  

”Nä, det går inte att räkna alla djur, det finns ju råttor och myror och sånt,  

som inte syns. Det går ju, men det blir väldigt krångligt.” 

 

Vi vände sida och nu fick de till uppgift att uppskatta antalet ägg i äggkorgen. Förslagen var 

många, allt från de 6 ägg som syns överst i korgen, till 100 ägg. Sedan var det en elev som 

svarade att hon trodde att det var 18 ägg. 

 

”Elev: - Jag tror att det är 18 ägg i korgen.” 

”Jag: - Jaså, kan du berätta för oss hur du kom fram till det? 

”Elev: - Jo, för det är sex ägg som syns och så tänker jag att det är tre lager i 

korgen. Då räknar man sex tre gånger. Det är 18. Man kan plussa också.” 
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Eleven hade klart för sig hur problemet skulle lösas med multiplikation. De andra barnen 

lyssnade och alla förstod hennes lösning. 

 

Vi fortsatte med det matematiska samtalet. Jag utbrast efter en stund: 

 

”Jag: Tänk att det är matte vi håller på med nu!” 

”Elev: Säg inte så, att det är matematik. Då blir det tråkigt.” 

 

Uttalandet är typiskt för det som jag observerade under hela undervisningsförsöket. Barnen 

upplever det som positivt och är entusiastiska under tiden som vi håller på, men direkt jag 

påminner om att det är matte vi håller på med, så blir de negativa och tycker att jag har helt 

fel. Det är inte matte vi håller på med, citat ”… vi tittar ju bara i en bok och läser.” 

 

Vi kom så småningom in på begreppet skala. Ett ord som majoriteten svarar när jag frågar vad 

det heter på mattespråk när något är mycket mindre än vad det är i verkligheten, svarar de 

”mini”. Begreppen förminskning och förstoring var de inte bekanta med, men förstod direkt 

principen när de fick i uppgift att leta förminskningar och förstoringar i boken. Skala är något 

som fascinerar barnen, miljön på sidan 11 betraktades länge och diskussionen kring objekten 

blev långa. De funderade och uppskattade med händerna hur stora hallonen är i verkligheten, 

och undrar hur tunga de är! Och det lilla badkaret, det måste ju bli fullt på en gång! 

Diskussionen berörde många begrepp. De övade rumsuppfattning, skala, tyngd och volym.  

 

Geometriska figurer och former visade sig barnen vara väl bekanta med, det visade sig när vi 

samtalade om detta på uppslaget sidan 9-10. Vi talade om och letade kvadrater, rektanglar, 

trianglar, cirklar, ovaler och romber. Barnen letade även olika rymdgeometriska figurer som 

klot, kub, rätblock, cylindrar, prismor och koner. Mönster hittades i massor, barnen började 

spontant titta på varandras kläder för att hitta fler mönster. Vi fortsatte boksamtalet och kom 

fram till sidan när Pettson håller i en stege framför ett staket (sidan 15-16). Här introducerade 

jag ett nytt geometriskt begrepp för barnen, nämligen parallella linjer. Jag förklarade att 

parallella linjer aldrig korsar varandra, hur långt de än går. Plötsligt ser barnen parallella linjer 

överallt! En elev utbrast: 

 

”- Titta på min tröja, den är randig (skrattar). Jag har parallella  

linjer på min tröja.” 

 

Sista momentet i det matematiska boksamtalet handlade om rumsuppfattning och perspektiv. 

Barnen fick noggrant studera bilden när Pettson och Findus äter tårta. Sedan bläddrade vi 

tillbaks till sidan 1. Nu fick de i uppdrag att fundera vart på sidan 1 de sitter och äter tårta. 

Först blev eleverna tysta, alla koncentrerade sig. Sedan kom alla med olika förslag och alla 

ville argumentera för just sin idé! Diskussionen blev lång, men till slut kom alla överens om 

vart på sidan 1 Pettson och Findus rimligtvis borde ha suttit och ätit tårta.  

Denna resultatdel avslutats med ett citat från en elev: 

 

”- Vad mycket det finns i den, det är som en mattebok, fast ändå inte.” 
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Gruppövningar och laborationer med materialet ”Pannkaksmatte” 

 

 

Uppgift: Äppelskal. 

Barnen tilldelades ett var sitt äpple. Vi kände på dess form, uppskattade dess tyngd, pratade 

om begreppet omkrets och vilken geometrisk form det har. Alla var med på att det var 

klotformat, men begreppet omkrets var alla obekanta med. Alla fick ett måttband för att 

undersöka saken. Funderingar som kom upp var: 

 

”- Var ska man mäta då?” 

”- Börjar man på noll, eller hur är det nu igen?” 

”- Hur många varv ska jag mäta?” 

 

Barnens funderingar visade att de är tämligen osäkra på att mäta med måttband. När jag 

visade att man skulle mäta på ungefär mitten på äpplet kom alla igång. En elev påminde de 

andra att man måste börja från noll på måttbandet, annars blir det fel. De andra lyssnade och 

började mäta. Vi kom fram till att våra äpplen hade en omkrets på cirka 22 cm. 

 

  
Bild 1: Att mäta omkrets  Bild 2: Börjar man mäta från noll, eller hur var det? 

 

Efter det följde uppgiften om att försöka skala äpplet, så att skalet skulle bli så långt som 

möjligt. Det gjorde ingenting att skalet gick av, meddelade jag, vi lägger ihop skaldelarna 

sedan. Först fick de uppskatta hur långt de trodde att det skulle bli. Förslagen var många, allt 

från 5 meter till 1 decimeter. Att skala ett äpple med hjälp av en potatisskalare/fruktskalare 

var en ny erfarenhet för majoriteten, men alla lyckades få av skaldelar till slut. Det skalades 

intensivt, och sedan lades skalen på långa rader för att kunna mäta längden på ”skalraden”. 

Barnen lärde sig mycket på ett praktiskt sätt, t.ex. mätning, omkrets. 
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Uppgift: Rutor på duken. 

Övningen inleddes med återkoppling från det matematiska boksamtalet angående mönster och 

parallella linjer. Hur blir någonting rutigt? Sedan började barnen räkna. Flera strategier 

observerades från min sida. Flertalet barn började pekräkna, tills följande dialog ägde rum: 

 

”- Det där kommer att ta evigheter” 

”- Nähä! Nu kom jag av mig.” (hade börjat pekräkna) 

”- Vi måste ta rad för rad. Sedan hänger det ner där, där, där och  

där också” (pekar på sidorna på duken) 

”- Vi måste dela upp det och plussa och gånga sedan.” 

 

Eftersom jag upplevde det som så att problemet blev en aning stort för dem, så lotsade jag 

dem genom problemlösningen. Tillsammans kom vi överens om en strategi för hur vi skulle 

lösa problemet. Eleverna har börjat med multiplikation, och har god förkunskap i detta. 

Eftersom faktorerna blev så stora (t.ex. 15 rutor x 22 rutor), insåg eleverna att huvudräkning 

skulle bli krångligt. En miniräknare blev lösningen, alla barn fick prova att räkna ut tal på 

den. Även miniräknaren blev en ny bekantskap, många hade inte använt en sådan tidigare. 

Det som var den största behållningen av denna övning, var insikten om hur och när 

multiplikation kan vara bra att kunna. 

 

 
Bild 3: Strategi om att pekräkna  Bild 4: Att använda miniräknare  

 

Uppgift: Cykeln 

Att öva sitt synminne är en del av rumsuppfattningen, som i sin tur är en stor del av 

geometrin. Barnen fick noggrant studera bilden på Pettson med cykeln. Geometriska figurer 

studerades, alla barn kunde peka ut och benämna trianglar och cirklar. Ju mer de studerade 

bilden, desto fler hittade de. Små cirklar i en stor cirkel (kugghjulet) och med lite fantasi 

kunde sadeln bli en triangel. Sedan blev det dags för att slå ihop böckerna och 

arbetsmaterialet. Nu fick de uppgift att ur minnet rita Pettsons cykel. De flesta eleverna satte 

igång direkt, medan andra var mer tveksamma till uppgiften. Hur såg den nu ut igen, vilken 

färg hade den och vilka var detaljerna? Kreativiteten blev så småningom stor. Alla elever 

utom en kunde rita cykeln, så som just han/hon kom ihåg hur den såg ut ur sitt synminne. 
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Bild 5: Original i ”Pannkakstårtan”  Bild 6: Cykel ritat ur synminnet av elev 

 

Det som var mest lärorikt i denna uppgift för barnen, var att upptäcka geometriska figurer i 

dagliga ting. Nedan är ett citat från en elev: 

 

”Men! Där är ju en triangel, vad dum jag är som inte såg det! Och kolla där, 

framhjulet är ju inte riktigt runt. Vad är det nu det heter igen… oval!”   

 

Att öva sitt synminne, att komma ihåg olika komponenter och sedan försöka rita det ur minnet 

är inte lätt. Barnen utförde uppgiften utan problem. 

 

 

 

Uppgift: Sant eller falskt 

Att öva utsagor och avgöra om något stämmer eller 

inte är en viktig del av det logiska tänkandet, och 

således en mycket viktig del av det matematiska 

tänkandet. Att kontrollera två påståendes 

korrekthet, för att sedan jämföra det och reflektera 

om utsagan är sann eller inte kräver koncentration, 

logiskt tänkande samt läsförståelse. 

  

Eleverna fick arbeta parvis under uppgiften. De var 

djupt koncentrerade. De kommunicerade med 

varandra och resonerade sig fram till sina 

slutgiltiga svar. Övningen fyllde sitt syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Är det sant att fem hallon på 

en rak linje är 1 decimeter lång? En 

elev undersöker saken med ett 

måttband. 
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Uppgift: Hur många år är Findus? 

Att Findus fyller år tre gånger per år, var något som var självklart för barnen. Inte något 

konstigt med det, flera av barnen var övertygade om att djur fyller år flera gånger per år. 

Därför blev det svårt för dem att reflektera över hur många år som Findus egentligen är. 

  

”Jag: - Kan man fylla år tre gånger per år?” 

”- Ja, hundar gör det. Det finns flera slags år, skottår till exempel.  

Han fyller fem år.” 

                                                       

Vi började från början genom att begrunda hur många ljus som fanns på tårtan. När får man 

ett ljus på tårtan? Nu fick flera av barnen idéer, och problemlösningsförmågan sattes på prov. 

De barn som förstod försökte förklara för de barn som inte riktigt hängde med i deras 

resonemang. Jag lotsade även oss genom uppgiften. 

  

 ”Jag: - Om han får ett ljus varje gång han fyller år, då vet vi ju att han i alla 

fall har fyllt ett år. Då tar vi bort tre ljus för ett år, då är det kvar två ljus.  

Om det hade varit sex ljus på tårtan, hur många år hade han varit då?” 

Elev 1: - Jag vet! Han fyller 18 år!” (tänker 6 ljus multiplicerat med 3 år) 

Elev 2: ”- Nä, han fyller 2 år då. Först tar vi bort tre ljus för ett år, och då blir 

det tre ljus kvar. Och det räcker ju för ett år till. Två år.”  

Jag: ”- Ja, och om det är fem ljus då?” 

Elev 2: - ”… jaa, ett och ett halvt år, kanske?” 

Elev 1: ”- Nä, nu fattar jag inte alls.” 

 

Denna uppgift var svår för barnen. Även fast jag försökte visa på olika sätt (bl.a. med pennor 

som ljus), så var problematiken kring detta problem alldeles för komplicerad. Jag gick inte 

djupare in på hur gammal Findus egentligen är, vi nöjde oss med att konstatera att han var 

ungefär 1 år och 8 månader, och att han fyller 2 år nästa gång han fyller år.  
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3.4 Fas 4: Eftertest och intervjuer med eleverna. 

 

Resultat av gruppobservation med kategorischema ”När Findus var liten och försvann”. 

Eftertest skedde med barnen 6 dagar efter undervisningsförsöket med ”Pannkaksmatte”.  

Resultatet visade att antalet reflektioner i grupp (från 12 elever) ökade med 10 reflektioner 

(från 21 till 31 stycken). Det begreppsområde som hade ökat mest var ”geometriska figurer 

och former” (från 4 till 10). Anmärkningsvärt är att det som hade minskat var 

begreppsområdet ”taluppfattning”, där antalet reflektioner minskade från 8 stycken till endast 

en reflektion. 

 

 
Figur 4 Jämförelse för- och efterstudie vid gruppobservation 
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Resultat av individuella observationerna med kategorischema för den nya boken 

”När Findus var liten och försvann”.  

Resultatet visar att den totala summan av antalet reflektioner från de 12 eleverna, ökade från 

83 stycken till 245 stycken. En ökning på 285 %. Även här minskade reflektionerna kring 

begreppet ”taluppfattning”, från 39 stycken reflektioner i ”Pannkakstårtan” till 36 stycken i 

”När Findus var liten och Försvann”. Den största ökningen stod begreppet ”skala” för.  

Från 7 markeringar i förstudien, till hela 52 stycken reflektioner i eftertestet. Geometriska 

former ökade från 22 stycken till 80 stycken. Den elev som reflekterade mest fick 33 

markeringar, och den elev som reflekterade minst hade 5 stycken markeringar.Medelvärdet 

för antal observationer per barn ökade från 6,9 stycken reflektioner i förstudien  till 20,4 i 

efterstudien. 

 
Figur 5 Jämförelse för- och efterstudie. Totalt antal reflektioner i de individuella observationerna. 

 

                 



25  

Resultat intervjuer, efterstudie: 

Den första frågan i efterstudien löd: ”Om vi tänker oss tillbaks till hur det var före vi gjorde 

allt det här med ”Pannkakstårtan”, tycker du att du tittar och läser annorlunda i böcker nu, än 

vad du gjorde förut?” En elev hade tydligt utvecklat ett annat tänkande, citat: 

 

”Ja, jag tittar efter särskilda former. Lyssnar noggrannare på sagor och så. 

Och när jag tittar på video, då brukar jag spela tillbaks om jag ser något 

intressant.”  

 

Tabell 3: Svar på frågan om de upplever litteratur annorlunda. 

Resultat intervjufråga1: Tittar och läser du annorlunda nu jämfört med tidigare? 

Ja Nej Vet inte 

8 2 2 

 

På intervjufrågan ”Har du lärt dig något som du inte visste förut? Även här svarade flera barn 

utförligt, citat från intervjuerna: 

 

”Jag har lärt mig att titta noggrannare på samma sida, annars brukar man ju 

bara bläddrar förbi allt på en gång! Och lyssna efter matte.” 

 

”Ja, förr fattade jag inte ett dugg vad morfar sa med parallella saker. Och nu 

vet jag!” 

 

”Att se saker! Har blivit bättre på trianglar och kvadrater.” 

 

Tabell 4: Svar på frågan om de upplever att de lärt sig något. 

Resultat Intervjufråga 2: Har du lärt dig något? 

Ja Nej 

10 2 

 

En av frågeställningarna för detta examensarbete var att undersöka om barnen hade förstått att 

det var matte vi hållit på med. Svaret på detta blev att endast två elever svarade att de förstod 

att det var matematik, resterande 10 barn svarade att de inte hade förstått det förrän på slutet. 

Ett typiskt svar från dessa barn var, citat 

 

 ” - Nej, fast ja. Först trodde jag att vi bara skulle läsa, men sedan så…” 

 

Sista intervjufrågan var om hur de tyckte att det hade varit att jobba med matte på detta sätt. 

Samtliga tyckte att det hade varit kul, roligt och några barn lämnade synpunkten att, citat 

 

 ”… bättre än att jobba i matteboken i alla fall.” 
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3.5 Fas 5. Utvärdering, revidering och analys av undervisning. 

Att använda mig att Learning-study -upplägget var givande och ett väldigt bra sätt att få 

struktur på arbetet. De mest lyckade momenten var det matematiska boksamtalet, det har stor 

utvecklingspotential. Det minst lyckade, som behöver tänkas över är uppgiften om hur 

gammal Findus egentligen är. Eftersom det inte är något konstigt (ur barns perspektiv) att 

man kan fylla år flera gånger per år, så blev det problematiskt för dem att tänka sig in i 

problemets karaktär. Jag hade inte räknat med detta när jag formulerade uppgifterna till 

”Pannkaksmatte”. Men det som var mest lyckat med hela projektet var att barnen 

kommunicerade, pratade och reflekterade över matematik på ett sätt som de aldrig gjort förut. 

Matematiken i vardagen blev verkligt syngjord för dem, vilket svaren i efterintervjun visade 

på. Användandet av observationsmetoden kategorischema gav undersökningen ett kvantitativt 

resultat, vilket var en stor hjälp för att få svar på mina frågeställningar. Utformningen av 

dessa bör dock vidareutvecklats, under observationen med dessa upptäckte jag flera svaga 

punkter (bl.a. att göra egna kolumner för varje barn, att bara ha en reflektion per rad och göra 

fler tomma rader för barnens, ibland oväntade, egna reflektioner). Detta för att göra den 

statistiska beräkningen så smidig som möjligt.  

 

Genom att arbeta på detta sätt har jag som lärare lärt mig flera saker. Barn kan, och de har ett 

helt annat perspektiv än oss vuxna, de ser saker som jag som vuxen inte alls tänker på, vilket 

är en av mina lärdomar. Barn kan prata och kommunicera matematik, bara de ges tillfälle att 

göra det.  
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Nu när undervisningsförsöket är klart och data har analyserats, kan jag konstatera att min 

personliga hypotes som jag hade innan mer än väl har uppfyllts. Min hypotes var att jag 

trodde att en ökning skulle ske, men att ökningen i de individuella observationerna skulle bli 

så hög som 285 % hade jag inte räknat med. Det visar på en väldigt stor potential för att 

arbeta med matematik på detta sätt. Främst då inom området geometri (inkluderat begreppen 

skala, rumsuppfattning, mönster, symmetri o.s.v.) där den största ökningen skedde. Däremot 

visade det sig inte bli lika bra resultat vid gruppobservationerna. Där ökade antalet 

reflektioner endast med 10 stycken, även här var det geometribegreppen som ökade mest. 

Detta resultat var oväntat. Det som är anmärkningsvärt är att begreppet ”taluppfattning” 

minskade båda observationerna. I grupp minskade det från 8 markeringar till endast en 

reflektion och vid de individuella observationerna minskade ”taluppfattning” från 39 stycken i 

förstudien till 36 reflektioner i efterstudien.  

 

I intervjuerna kunde endast två av de tolv barnen i förstudien medvetet relatera till matematik 

boken ”Pannkakstårtan”. I efterstudien ställdes frågan om de upplevde och tittade i 

barnböcker på ett annorlunda sätt efter undervisningsförsöket. Åtta barn svarade ja på den 

frågan och kunde motivera när, var och hur de hade gjort det. Två elever har tydligt utvecklat 

ett sätt att tänka som jag ville vara grundtanken med hela studien. De påtalade att de nu 

lyssnar bättre på det som berättas och att de tittar noggrannare på bilder. Att de inte bara 

bläddrar förbi och att innehållet inte går dem obemärkt förbi. Detta resultat, att åtta av tolv 

ansåg att de tittade annorlunda efter ”Pannkaksmatte” var glädjande. Detta med tanke på den 

korta tid och få tillfällen vi arbetade, så verkade budskapet gå fram. Jag kan inte låta bli att 

fundera på vilket resultat det skulle bli om detta sätt att jobba skulle bli mer återkommande 

och integrerat i vardagen? En av frågeställningarna för detta arbete var att undersöka om 

barnen efter undervisningsförsöket hade förstått att det var matte vi arbetat med. Svaren 

visade att endast två av de tolv barnen hade det klart för sig. Resterande svarade mer svävande 

på frågan, de inte hade förstått det förrän på slutet av undervisningen. De trodde att vi ”bara” 

skulle läsa, och att arbetet gick ut på det. Det ter sig lite märkligt, för under arbetets gång 

påpekade jag många gånger att det var matte vi höll på med. Det verkar som om de har svårt 

att relatera det som de lär sig i matematiken, i andra situationer än just i matematikboken.  

 

Gynnar då detta sätt att arbeta vissa elevgrupper? Eftersom jag i detta arbete inte lagt fokus på 

denna frågeställning, så kan jag inte svara. Men jag observerade naturligtvis att vissa barn 

lättare tog till sig innehållet än andra. En elev som anses lågpresterande i matematik, 

reflekterade mycket i både för- och efterstudien. Denne elev förde fingrarna över bokens sidor 

och stannade upp när han/hon upptäckte något matematiskt. Jag upplevde det som om eleven 

taktilt kände av sidorna med fingrarna, och under själva undervisningsförsöket var eleven 

mycket aktiv och engagerad. En observatör utan insikt i elevens kunskapsnivå skulle ha svårt 

att upptäcka att eleven annars anses lågpresterande i matematikämnet. Ett annat barn som är 

normalpresterande uttryckte sig i efterstudien, citat ”nää… här är det alldeles för rörigt. Jag 

blir bara förvirrad”. Eleven tyckte att bilderna var för detaljerade och kunde inte fokusera på 

uppgiften.  
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4.2 Validitet och reliabilitet 

Har jag lyckats undersöka mina frågeställningar på ett tillfredställande sätt, blir validiteten 

god? Har rätt metoder har använts i studien? Är reliabiliteten hög, det vill säga, har jag fått 

fram ett pålitligt svar på frågeställningarna?  Jag anser att de metoder jag använde mig av, den 

”Learning-study”- inspirerade modellen för undersökningsförsöket samt barnintervjuer var de 

rätta. Åldersgruppen på barnen (8-9 år) är även representativ, de är en ordinär andra klass. 

Inga barn uteslöts på grund av om de är hög- eller lågpresterande eller av någon annan 

anledning. Jag gjorde inte heller skillnad på dessa barn i undersökningen, det vill säga jag har 

inte analyserat dessa barns resultat. I efterhand bedömer jag att åldern inte har så speciellt stor 

betydelse. Det visade sig när jag provade materialet under ett kortare vikariat i en årskurs sex, 

(12-13 åringar), att även de uppskattade idén. Min bedömning är att med rätt nivå på det 

matematiska innehållet skulle även undervisningsförsöket gå att genomföra i andra 

åldersgrupper. Naturligtvis hade det varit önskvärt att det hade varit fler deltagare med, det 

går inte att dra några generella slutsatser med endast 12 deltagande barn, under en så kort tid. 

Intervjuerna fungerade bra, barnen svarade ärligt och sanningsenligt på intervjufrågorna utan 

yttre påverkan. Innan studien påbörjades övervägde jag att använda mig av enkäter istället för 

intervjuer. Jag valde intervjuer på grund av barnens, ännu relativt låga, läsförståelseförmåga. 

Jag var rädd för att barnen skulle ha svårt att förstå enkätfrågor och att jag inte skulle få 

fullständiga svar. Användandet av kategorischeman gör att reliabiliteten känns hög, 

resultatsammanställningen är pålitlig. Att enbart använda mig av intervjuer hade gjort att 

resultat inte blivit lika tillförlitligt. Som jag nämnde tidigare i resultatdelen, så bör dessa 

kategorischeman för- och efterstudien utvecklas. Givetvis går de att använda i sin nuvarande 

form, men för att göra den statistiska beräkningen lättare bör de revideras, med bland annat 

fler tomma rader för barnens egna reflektioner samt göra kolumner för varje deltagare. Det 

som minskar reliabiliteten för resultatet vid efterstudien, är möjligtvis att den genomfördes 

sex dagar efter själva undervisningstillfället. Barnen hade mycket i färskt minne, och den 

stora kunskapsökningen kanske beror på det. Ett rättvisare resultat skulle möjligtvis visa sig 

om efterstudien skulle ske förslagsvis två veckor efter ”Pannkaksmatte” och dessutom 

genomföras med en annan observatör. 

4.3 Teoretisk tolkning 

Emanuelsson (2006) menar att barn behöver få använda sig av den matematik de lär sig på 

lektionerna i andra situationer, än just på matematiklektionen. Hon drar paralleller till 

läsningen. För att bli en skicklig läsare måste barn uppleva, laborera och experimentera med 

ord och olika texter för att fullt ut bli en god läsare. På samma sätt behöver barn uppleva 

matematiken, för att bli en god matematiker som kan uttrycka sig på ”matematiska”. Stendrup 

(2001) och Bratt (1996) har helt rätt när de funderar över matematikens eget språk som de vill 

kalla ”matematiska”. Alla barn borde ges rätten att uttrycka sig på det partikulära språket 

”matematiska”, och att förstå att det är matematik som det handlar om. Att barnen hade 

problem med detta visade det sig på frågan om de hade förstått att det var matte vi arbetat 

med. Alla uttryckte sig och pratade ”matematiska”, men att det var matte vi arbetade med, det 

var svårt att ta in. Jag har en känsla av att många lärare försöker ”smyga” in matematiken i 

vardagen, och att det matematiska innehållet döljs för barnen, de ska inte märka att det är 

matematik de arbetar med. Det är helt fel i min mening, barn ska få möjlighet att få ett par 

”matteglasögon” (Doverborg, Forsbäck, Olsson & Trygg u.å). Varför ska matematiken 

döljas? Det resulterar ju bara i, som resultatet i förstudien visar, att barn associerar matematik 

med elementära kunskaper, t.ex. ”att man kan räkna saker”, när de egentligen kan så mycket 

mer.  
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Det kan inte vara ett sammanträffande att barnen i efterstudien (både i grupp och individuellt), 

reflekterade mindre om baskunskaper som ”taluppfattning”, till att reflektera mer om 

geometriska figurer, skala, aritmetik, rumsuppfattning, parallella linjer o.s.v. 

 ”Matteglasögon” fungerar alltså! Efter att de deltagit i ”Pannkaksmatte” vidgades deltagarnas 

syn på vad matematik kan vara, och kunde helt plötsligt se annan matematik i boken utifrån 

det som vi arbetat med. 

 

Att barnen i grupp reflekterade mindre än vid de individuella observationerna var, vid lite 

eftertanke, inte så överraskande. Barn som vid de individuella samtalen är pratglada och 

öppna, kan i grupp bli tystlåtna och tillbakadragna. Det har med att göra vilka mekanismer 

som styr en grupp, ett barn som enskilt är öppet och tillmötesgående kan i grupp inta sin 

vanliga roll. Som observatör måste man vara medveten om vad det kan föra med sig. 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Det blev tydligt i denna studie. Flera av barnen 

var vid de individuella samtalen pratglada, öppna och nyfikna. I gruppobservationen gled de 

tillbaks till sin vanliga roll, och tillförde inte mycket till diskussionen. Detta hade en effekt på 

resultatet. Men jag observerade även ett motsatt beteende. Ett barn var i grupp mycket 

pratsam och reflekterade en hel del. När det enskilda samtalet ägde rum, blev barnet tystlåtet 

och kunde då inte alls reflektera i samma utsträckning som det hade gjort bara en stund innan! 

Det här betonar vikten av att prata ”matematiska” mer. Jag som lärare måste ge eleverna mer 

utrymme, både enskilt och i grupp, att uttrycka sig och kommunicera mer. Elever vill ju att 

läraren ska prata med dem, inte till dem (Skolverket, 2003). Alla barn har individuella behov, 

och det är lärares uppgift att tillgodose detta. Enligt Vygotskij teorier är detta centralt. Vi lär 

oss i samspel och interaktion med andra. För att kunna utvecklas i den ”proximala zonen” 

måste man bli vägledd av en bättre kunnande. För att det ska fungera måste vi ju prata, lyssna, 

reflektera och lära tillsammans! (Rystedt & Trygg, 2005). Det är en, i min mening, hårfin 

skillnad mellan att arbeta enligt Vygotskijs ”proximala zon” och att lotsa elever fram till svar. 

Att lotsa går helt enkelt ut på att få barn som inte har förstått en matteuppgift, att ändå ange 

rätt svar. När läraren får slut på förklaringsmodeller och eleven fortfarande inte förstår, är det 

mycket lätt att lotsa barnet och på så sätt rädda situationen (Löwing & Kilborn, 2002). Det här 

upplevde jag under övningen med ”Hur många år är egentligen Findus?” Jag försökte på alla 

sätt och vis förklara problemet och vägleda de barn som någorlunda förstod idén, allt i 

Vygotskijs anda. Men det slutade med att jag lotsade barnen till rätt svar, för att rädda 

situationen. Var det rätt eller fel? Lotsning har en negativ klang, men i de situationer som 

kommer upp när läget blir låst, då anser jag att lotsning är lösningen. Hellre det, och att 

barnen i alla fall får ett svar på problemet och att det bevisligen finns en lösning. 

 

Barnen gav uttryck för i efterintervjun att de hade blivit bättre på ”att se saker” och en elev sa 

”att jag har lärt mig att titta noggrannare på samma sida, annars brukar man ju bara bläddra 

förbi allt på en gång”. Detta tyder på att barnen fått tillfälle i att öva sig att tolka och tyda 

bilder under handledning. En bild innehåller ju ingen egentlig information förrän den tolkas 

(Sandström, 1995, citerad i Dominkovic, 2006, s.37-47), vilket uttrycket ”… bläddra förbi allt 

på en gång” tyder på. Barn behöver bevisligen hjälp att lära sig tolka bilder, att få ett ”filter” 

framför ögonen. I detta fall blev det att barnen fick sätta på sig ”matteglasögon” som filter, 

när de fick tolka bilderna. Resultatet blev ju som bekant, mycket bra i de individuella 

observationerna. Undervisningsförsökets bästa resultat var i begreppsområdet geometri. En 

stor ökning skedde i både grupp och individuellt. Detta är mycket spännande, med tanke på 

att forskning har visat att vi minns och tolkar våra tankar i geometriska figurer (Gärdenfors, 

2000 citerad i Dominkovic, 2006, s.61). Hänger det möjligtvis ihop, att barnen omedvetet 

mindes undervisningen i geometriska figurer och former, och sedan vid efterstudien hade 

mycket lätt för att associera bilderna i den nya boken till geometri?   
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Schiro (2004) har, i min mening, helt rätt när han påtalar att bara för att matematikböckerna 

har bilder på saker som barn traditionellt gillar, så utnyttjar man för den skull inte deras 

omvärld. Vad vet vi vuxna egentligen vad barnen tycker om det? Bara för att det är bilder på 

gulliga djur och ballonger i övningarna, så innebär ju inte det att barnen lär sig matematik 

bättre för det? Barns verklighet är ju som bekant inte lik den vuxnes verklighet. Barns 

verklighet är ett gränsland mellan fantasi och verklighet, det är därför de lättare kan ta till sig 

sagor, berättelser och fantasivärldar än vad vi vuxna gör (Emanuelsson, 2006). Det är det 

gränslandet som vi vuxna måste försöka komma åt i all undervisning. Detta 

undervisningsförsök var ett sätt försöka få inträdesbiljett till den världen. Om jag fick tillträde 

vet jag inte, för det var ur mitt vuxna perspektiv som jag tillverkade materialet och förde det 

matematiska boksamtalet. Det blir nästan som en omvänd ”proximal zon” (se Vygotskij). 

Istället för att en bättre kunnande person vägleder den som ska lära, så vägleder den som inte 

kan, den som ska lära ut!  

 

Detta arbete har även färgats starkt av John Deweys tankar kring lärande. Jag tror starkt på 

hans tes ”learning by doing”, det är min ledstjärna i mitt arbete som pedagog. För att lära 

måste (de flesta) prova, göra misstag, prova igen och lyckas. Det är först då som kunskapen 

befästs och en progression till nästa steg kan ske. Dewey skulle säkert ha varit nöjd om han 

hade varit med under övningen ”Äppelskal” i undervisningsförsöket. För att undersöka det 

obekanta begreppet omkrets, så tilldelades alla ett måttband. De ställde hypoteser, undersökte 

och mätte. De lärde av varandra (t.ex. att man börjar mäta från noll), provade, misslyckades, 

provade igen och lyckades. Att konkret känna, uppskatta och utföra experiment på en så 

vardaglig sak som ett äpple gav barnen mycket mer än att sitta och räkna i matteboken.   

 

Samtidigt så måste jag hålla med Emanuelsson (2006), när hon varnar för att matematisera 

varje upplevelseläsning. Det finns en gräns i allt man gör. Låt sagor, berättelser och filmer 

bara vara underhållning också. Alla behöver vi stunder av total avkoppling utan att hela tiden 

prestera och associera. Matematikboken är jag inte heller någon fiende av. Jag vet att många 

barn älskar sin mattebok, och varför ta av dem den känslan? Jag kommer inte göra det, jag 

älskar/älskade den själv. Men, som sagt, det finns en gräns i allt man gör. Den kommer finnas 

kvar som en ”ryggrad”, en stomme att luta sig mot. Ett av våra uppdrag, enligt Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1998), är att individanpassa undervisningen till varje barns 

förutsättningar och behov. Att arbeta med matematiken utifrån en barnbok kan vara ett av 

många sätt att fullfölja det uppdraget. 
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Att greppa tag om matematiken på detta, för barn, oväntade sätt, visade sig ge goda resultat. 

Det känns om jag kommit något på spåren, särskilt i geometri. Den brittiska longitudinella 

studien, The Millennium Cohort Study, som nämndes i inledningen kommer kanske i 

framtiden ge svar på följande fråga, blir de barn, som i tidig barndom fick ta del av litteratur 

genom högläsning, skickligare matematiker och problemlösare? Studien har ju visat att dessa 

barn redan nu ligger före sina jämnåriga kamrater i sin matematikutveckling (Centre for 

Longitudinal Studies, 2010). Mycket spännande framtida läsning, alltså.  

 

Ett barn som i vanliga fall anses lågpresterande i matematikämnet, visade sig reflektera 

mycket och tillägnade sig undervisningen med stort nöje. Ett annat barn upplevde studien som 

rörig och förvirrande. Allt handlar om olika lärstilar, och det skulle möjligtvis vara ett uppslag 

för en fortsatt studie. Vilka lärstilar gynnas av denna form av matematikundervisning? 

 

4.5 Slutord 

Jag ville med detta examensarbete prova att jobba ämnesövergripande med min inriktning 

svenska och matematik. Min nyfikenhet är för tillfället stillad. Jag anser att jag funnit svar på 

mina frågeställningar och att studien har fyllt sitt syfte. Det gick alldeles utmärkt att göra 

realitet av det som står i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998) och i kursplanerna för 

svenska och matematik (Skolverket, 2000). Kursplanerna betonar båda betydelsen av att 

jobba ämnesövergripande, att arbeta med barnens omvärldskunskap samt att undervisningen 

ska vara varierad och kreativ. Allt detta lyckades vi med tillsammans, barnen och jag.  

 

Kanske han inte hade så fel, kärnfysikern Albert Einstein, när han rekommenderade 

sagoläsning för pojken med matematiksvårigheter. Frågan är väl varför det tog så lång tid 

innan vi förstod vad han menade.        
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BILAGOR 

Bilaga 1 Tillåtelse från författare 

 

 

 

 

 

 

E-postmeddelande från Sven Nordqvist 

 

 
From: Sven Nordqvist  

Sent: Tuesday, February 02, 2010 4:14 PM 
To: sofie.kvick@helsingenet.com  
Cc: Catrine Grimlund  

Subject: Pannkaksmatte 

 

Hej Sofie! 

 

Om du bara skall använda mina bilder som exempel i din uppsats kan du få göra det. Men om 

det skulle bli en lärobok av detta som ges ut och säljs så att någon tjänar pengar på det, då vill 

jag som tecknare ha en del av det hela. Men det dröjer kanske innan det har kommit så långt? 

  

hälsningar 

Sven Nordqvist 2010-02-02 16:16 

 

mailto:sven.nordqvist@comhem.se
mailto:sofie.kvick@helsingenet.com
mailto:catrine@opal.se
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Bilaga 2 Vårdnadshavarintyg 

Följande intyg skickade ut till eleverna 2010-03-19 

 
Hej vårdnadshavare!   

 

Sofie Kvick heter jag och studerar på lärarprogrammet inriktning svenska/matematik mot de 

tidiga skolåren vid högskolan i Gävle.  Jag är nu i slutet av min utbildning, och ska nu under 

min sista tid utföra ett examensarbete.  

 

Mitt examensarbete kommer att handla om barnlitteratur och matematik. Syftet med detta 

kommer att vara att prova ett alternativt sätt att undervisa i matematik med hjälp av en 

barnbok. Jag kommer att tillverka ett utbildningsmaterial, och göra ett undervisningsförsök 

med de barn som tillåts vara deltagare i min studie.  

 

Undervisningsförsöket består av flera olika moment. Jag kommer först att högläsa den utvalda 

boken tillsammans med barnen i grupp, enligt ”traditionell” högläsningsmetod, och observera 

om de lägger märke till några matematiska begrepp utan att jag som pedagog 

uppmärksammar detta för dem. Sedan kommer jag att göra enskilda intervjuer med barnen, 

för att se om de uppfattar något i den utvalda barnboken som matematiskt. Efter det följer 

själva försöket, som kommer bestå av ett flertal olika lektioner. Den första lektionen läser vi 

tillsammans i grupp boken och har ett boksamtal med ett matematiskt perspektiv. De andra 

lektionerna kommer barnen arbeta i grupper med mitt egentillverkade material med 

barnboken som utgångspunkt.  

 

Sista momentet i studien är att jag återigen högläser en liknande bok utan att lägga till några 

matematiska perspektiv. Frågan som är då: uppmärksammar de fler matematiska begrepp 

denna gång? Det kommer också följas av enskilda intervjuer om hur de upplevde 

undervisningen. Jag kommer att observera om de tänker annorlunda om den nya boken, 

jämfört med den första intervjun. Jag har planerat att undervisningsförsöket kommer att äga 

rum under april 2010. 

 

Jag kommer att under studiens gång använda mig av ljudupptagning och digital fotografering. 

I mitt arbete kommer inget barn att kunna identifieras.  All ljudupptagning, alla foton och 

annan dokumentation kommer att behandlas konfidentiellt.  

 

Jag kommer att följa de forskningsetiska direktiven som finns vilket betyder att: 

 

 Deltagarna ska ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade.  

 Deltagarna ska informeras om att de kan säga nej till att delta eller avbryta sin medverkan 

utan negativa följer.  

 Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. I det färdiga arbetet skall det 

inte vara möjligt att identifiera vare sig skola, lärare eller elever. Om deltagarna inte är 

myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen får medverka. 
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För att kunna genomföra detta arbete önskar jag att ni ger ert medgivande om att ert barn får 

delta. Om ni har några frågor så tveka inte att ta kontakt med mig eller min handledare. 

 

 

Med vänlig hälsning   Handledare Högskolan i Gävle: 

Sofie Kvick    Per Aspenberg  

0271-121 46    026- 64 8765 
E-post: sofie.kvick@helsingenet.com  E-post: pag@hig.se 

 

 

Intyg på deltagande i Sofie Kvicks examensarbete. 

 

Markera med ett kryss som passar ert val, och återlämna till skolan så snart som möjligt! 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn är deltagare i studien:    

    

          

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien:

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Barnets namn 

 

 

 

………………………………………………... 

Datum, vårdnadshavares namnteckning    

mailto:sofie.kvick@helsingenet.com
mailto:pag@hig.se
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

 

 

Förstudie: Intervjufrågor före undervisningsförsöket.  

 

 När vi nu har bläddrat och tittat i boken, berätta för mig om något känns som 

matematik. Känner du igen något från det ni håller på med på matten? 

 

 När du lyssnar/läser en bok och tittar på bilderna. Räknar du saker, funderar du på 

berättelsen och bilderna? 

 

 Jag är nyfiken på hur du tänker om det här med matematik. När använder du dig av all 

den matematik du lär dig i skolan? 

 

Efterstudie: Intervjufrågor efter undervisningsförsöket.  

 

Om vi tänker oss tillbaks innan vi gjorde allt det här med ”Pannkaksmatte”. Tycker du att du 

tittar annorlunda i böcker nu, jämfört med hur du gjorde innan? Tittar du annorlunda på 

bilderna, och lyssnar på ett annat sätt?  

 

 Berätta för mig om du har lärt dig något! Är det något som du förstår bättre nu än 

tidigare? 

 

 Förstår du att det var matte vi höll på med? 

 

 Hur tycker du att det var att jobba med matte på det här sättet? 
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Bilaga 4 Arbetsmaterial 
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Bilaga 5 Kategorischema ”Pannkakstårtan” 



49  

 



50  

 

 

Bilaga 6 Kategorischema ”När Findus var liten och försvann” 
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Bilaga 7 Sammanställning av resultat 

 

 



53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


