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Räknar vi med barnboken?  
Ett tillfälle för läraren att prata matematik med förskolebarn utifrån boken Fia och djuren. 

 

Do we count with the children book? 
An opportunity for teachers`to talk about mathematics with preschool children from Fia och djuren. 

 

 

Abstrakt 
 

Syftet med arbete är att undersöka hur lärare använder sig av barnboken Fia och 
djuren (Kruusval 2007) för att synliggöra matematik för barn i åldern 5-6 år på 
förskolan. Vi observerade lärarna i en högläsningssituation, därefter intervjuade 
vi dem för att få en djupare bild av hur de tänkte kring högläsning och 
matematik. Resultatet på undersökningen visar att lärarnas kunskaper och 
erfarenheter kring ämnet matematik har en avgörande betydelse för vilken form 
av matematik som synliggörs i högläsningen. Resultatet visar också att det är av 
stor vikt att lärarna utmanar, uppmuntrar, stödjer och samtalar med barnen om 
den matematik som är både synlig och dold i boken.   

 

Nyckelord 
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Abstract 
 

The purpose with the work is to examine how teachers use the children book Fia 
och djuren (Kruusval 2007) to make mathematics visible for 5-6 year old 
children in preschool. We observed the teachers in a reading aloud session and 
then we interviewed them to get a deeper picture of how they were thinking 
around the subject of reading aloud and mathematics. The result of the 
examination shows that the teachers’ knowledge and experiences around the 
subject of mathematics have a crucial meaning for which form of mathematics 
that is visible in the reading aloud session. The result also shows that it is of 
great importance that the teachers’ challenges, encourage, support and discuss 
with the children about the mathematics which is both visible and hidden in the 
book. 
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1 INLEDNING 
Under utbildningen till lärare mot förskola och förskoleklass fick vi upp ögonen för 
matematik. Allt eftersom utbildningen fortskred blev vi mer och mer medvetna om hur viktigt 
det är att barn får möta matematik redan i förskolan. Barnens första erfarenheter av matematik 
är viktiga för att nyfikenheten och lusten att lära ska väckas. Det är i förskolan som lärare 
lägger grunden för hur barn tar till sig, uppfattar och får erfarenheter av matematik.  
    
Regeringen ansåg att det bör vara utökade mål i förskolans läroplan kring matematik. När den 
reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10 (Skolverket 2010) kom fanns det ytterligare 
mål att sträva emot i matematik, samt vad läraren och arbetslaget ska ansvara för. Detta gör 
att lärarna måste stimulera och utmana barnen utifrån de mål som är relevanta för förskolans 
verksamhet. 
 
Enligt Emanuelsson (2006) är böcker och läsning en viktig del i förskolans verksamhet. Vid 
högläsningen får barnen och läraren tillfällen att diskutera och reflektera över matematik. 
Barn som möter matematiska begrepp i olika sammanhang skapar en mångfald i lärandet. 
Genom barnböcker kan läraren ta tillvara på tillfällen att skapa diskussioner och tillsammans 
med barnen reflektera över matematiken som kan bli synlig och tydlig i diskussionerna kring 
böckernas innehåll. 
 
I förskolans läroplan Lpfö 98/10 står det att ”lärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen 
genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (Skolverket 
2010:13). Ett sådant tillfälle menar vi kan vara högläsning som är vanligt förekommande i 
förskolans verksamhet. Metoder för hur lärarna stimulerar, utmanar, tydliggör och synliggör 
matematiken för barnen i förskolan är något som intresserar oss. Tar lärarna tillvara på 
situationer där matematiken kan diskuteras och belysas? Dessa tankar och funderingar har lett 
oss in i examensarbetet. Vi har därför valt att undersöka hur lärare använder sig av boken Fia 
och djuren (Kruusval 2007) för att prata matematik med 5 och 6 åringar i förskolan. 
(Föranalys av bokens matematiska innehåll, se sidan 15). 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
2.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare genom högläsningen använder sig av 
boken Fia och djuren (Kruusval 2007) för att prata matematik med barn i förskolan.  
 
 
2.2 Frågeställningar 

• Vilken matematik synliggör lärarna genom barnboken när de läser för 5-6 åringarna på 
förskolan? 
 

• Vilka diskussioner och tankar väcker läraren hos barnen utifrån den synliggjorda 
matematiken?   
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3 TEORETISK BAKGRUND 
I den teoretiska bakgrunden väljer vi att undersöka vad forskningen tidigare har sagt om 
matematik i förskolan och varför matematiken har fått så stort utrymme på senare tid. 
Lärarens betydelse för hur barn tillägnar sig matematik presenteras. Vi redogör för 
högläsningens matematiska innehåll. Avslutningsvis beskrivs olika matematiska begrepp.  
 
3.1 Bakgrund  
De senaste åren har matematiken varit i fokus inom förskola, skola men också i samhället. År 
2009 presenterade PISA sin rapport (Skolverket 2010) som visar att svenska elever har fått 
sämre kunskaper i matematik. Efter denna undersökning har regeringen valt att skolan ska 
satsa på matematik och matematiken har fått allt större betydelse och utrymme i våra 
läroplaner. I den reviderade läroplanen för förskolan Lpfö 98/10 har vikten av barns tidiga 
matematikkunskaper ytterligare lyfts. Det står bland annat i läroplanen att ”förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 
grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid 
och förändring” (Skolverket 2010:10). 
 
Redan på 1800-talet poängterade Fröbel (1782-1852) i sin pedagogik att barn tillägnar sig 
matematiken i tidig ålder (Björklund 2008). Vidare menar Fröbel att matematik bör vara det 
yttersta målet för barns lärande. Trots denna kunskap ansåg man länge att matematiken inte 
hörde hemma alls i förskolan eller möjligtvis endast för de äldsta barnen i förskolans 
verksamhet (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001).  
 
Björklund (2008) menar att matematiken är en betydande del av det dagliga livet och genom 
att stödja det lilla barnets lärande i matematik skapas förutsättningar för kommunikation 
mellan människor. Att tänka matematiskt för att kommunicera med andra människor kan visa 
sig genom att barn ser varandras förmågor och uppskattar varandras färdigheter. Det har visat  
sig att barn har dessa färdigheter redan i tidig ålder. 
 
Emanuelsson (2006) skriver om Hans Freudenthal som menar att barn tidigt måste få möta 
grundläggande matematikbegrepp för att få en förförståelse för matematiken. Något som även 
Björklund (2008) menar är viktigt. Matematiken har en stor betydelse för barnen i det 
vardagliga livet och för det livslånga lärandet. Matematiken är en del av den miljö och kultur 
som barnen växer upp i (Björklund 2008).  
 
3.2 Lärarens betydelse för barns lärande i matematik 
Björklund (2008) menar att i dagens samhälle ses barn som kompetenta och nyfikna individer 
som är redo att lära sig om vilka förhållanden som råder och hur världen fungerar. Det är i 
samspelet mellan människor och med tingen i omgivningen som lärande kan ske. Läraren har 
en stor betydelse för hur detta samspel kommer att utvecklas. Barnens lärande kan antingen 
begränsas eller möjliggöras med hjälp av läraren (Björklund 2008). Vygotskij beskriver 
samspelet som en viktig förutsättning för barns lärande och en förutsättning för barns 
begreppsbildning (Ahlberg 1995). Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) belyser också 
samspelet mellan lärare och barn. De anser att läraren måste finnas till för barnen och hjälpa 
dem att sätta ord på begrepp och handlingar för att lägga grunden för barns lärande i 
matematik.  
  
Barnen som lärarna möter i förskolan har alla olika erfarenheter och förutsättningar när de 
gäller matematiska kunskaper. Det är därför av stor vikt att lärarna har goda kunskaper och är 
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väl förtrogna med läroplanens mål. Lärarna bör också besitta goda ämnesteoretiska kunskaper 
för att kunna möta barnen på bästa sätt (Sterner & Lundberg 2002).  Enligt Malmer (2002) är 
det viktigt att lärarna själva förstår matematiska processer och innebörden i dessa för att 
kunna förmedla detta till barnen. Ahlberg (2000) menar att lärarnas erfarenheter, attityder och 
förhållningssätt till matematik har stor betydelse för undervisningens utformning och vad 
barnen får för uppfattning om vad matematik är för något. Samhällets bilder av 
matematiklärande är också något som läraren bör uppmärksamma. Dessa uppfattningar 
påverkar barnen och föräldrarna och detta kan få konsekvenser för lärarens inställning till 
undervisningen i matematik. Skolverket (2001) skriver i sin rapport att en del lärare i 
förskolan känner att de har bristande kunskaper i matematik och behovet av fortbildning är 
stort. Brister lärarnas kunskaper påverkar detta barnens lust att lära.  
   
Lärarens språk har stor betydelse för hur barnen uppfattar matematik. Förklaringar och 
instruktioner bör ske på barnens nivå. Läraren bör tänka på att använda sig av barnens 
ordförråd och sätta sig in i deras föreställningsvärld för att kunna förklara och prata om 
matematik (Malmer 2002). Förmedlar lärarna ett matematiskt språk som barnen kan använda 
sig av kan det göra att barnen uppfattar att det är meningsfullt att lära sig matematik. Det blir 
då en ömsesidig kommunikation mellan barnet och läraren (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2001). Malmer (1990) menar att det ofta kan vara språket som gör att barn inte 
förstår matematikens innehåll. Det är då av stor vikt att läraren förmedlar ett för barnen 
förståeligt matematiskt språk. Läraren bör ta tillvara på barnens sätt att tänka och reflektera 
kring matematiska begrepp i vardagssituationer. Genom dessa situationer blir det matematiska 
språket synligt för barnen (Ahlberg 2000).  
 
Barnen bör få delta i utmanade samtal tillsammans med läraren. Dessa samtal bör vara 
förankrade i verkligheten för att barnen ska känna att det är meningsfullt och kunna anknyta 
kunskaperna i matematik till verkligheten. För att samtalet ska bli givande för barnen bör 
läraren tänka på att prata med barnen och inte till dem (Skolverket 2001). Detta är något som 
även Höines Johnsen (2000) menar är viktigt. Läraren bör ta sig tid att lyssna och samtala 
med barnen för att förstå hur barnen tänker och vad det är som barnen vill uttrycka. I samtalen 
med barnen ska läraren inte försöka starta en utveckling, utan istället använda sig av samtalen 
för att möjliggöra en vidareutveckling. För att detta ska kunna ske måste läraren utgå från det 
redan för barnet etablerade kunskapen.  
 
3.3 Högläsningens matematiska innehåll 
Högläsning är en viktig del av barnens vardag på förskolan, genom läsningen får barnen 
tillfälle att erfara en mängd olika kunskaper. Med hjälp av böckerna kan barns uppfattning om 
uttrycksformer och begrepp stärkas. I nästan alla barnböcker förekommer någon slags 
matematik men den är inte alltid synlig (Emanuelsson 2006). Läraren som läser måste gå 
utanför texten i boken för att finna matematik och genom samtal med barnen reflektera över 
och diskutera matematik. De flesta barn är intresserade av att lyssna på barnböcker, de får 
möjlighet att sväva ut i sin fantasi som ibland är mer konkret än deras verklighet. Med hjälp 
av barnens fantasi upptäcker de saker i böckerna som man kan använda för att prata om 
matematiska begrepp, metoder och problemlösningar (Bergius & Emanuelsson 2008).  
 
Doverborg och Pramling (1995) menar att när barnen tillsammans får ett problem att lösa blir 
de kognitivt utmanande genom att tänka, reflektera och argumentera. I en 
problemlösningsprocedur är samtal en viktig del för att barnen ska finna och utveckla sina 
kunskaper. Förskolans äldre barn kan diskutera sig fram till en lösning på problemet. Medan 
de yngre barnen löser problemen genom handlingskraft (Reis 2011). Barnböcker är också bra 
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eftersom barnen hela tiden kan gå tillbaka och själva berätta och förklara det de lärt sig 
(Emanuelsson 2006). Matematikinlärningen och den matematiska förståelsen sker när en god 
kommunikation lärare och barn emellan förekommer. När lärandet sker i meningsfulla 
sammanhang som i högläsning utvecklas barnen bäst (Pramling Samuelsson & Sheridan 
1999).  
                  
När en bok läses på förskolan är det oftast för ett mindre antal barn åt gången. Det gör att 
läraren får ett bra tillfälle att utmana barnen med öppna frågor och få bra diskussioner där 
barnen kan resonera med varandra och lösa problem (Bergius & Emanuelsson 2008). Då kan 
också läraren följa upp svaren med nya frågor, upprepa det barnet har sagt, ge beröm och 
uppmuntran och följa barnens intresse. I högläsningen får läraren chansen att tillvara ta var 
och ett barns vetgirighet och utmana dem efter deras förmåga och erfarenhet när gruppen inte 
är så stor. Genom att tillsammans titta på bilderna efter att ha läst texten finns det mycket att 
upptäcka som inte står skrivet i texten (Dominkovic, Eriksson & Fellenius 2006). En bild kan 
uppfattas på olika sätt och genom att resonera om bilden vidgar det barnens perspektiv. Barns 
förståelse av texten förstärks av bilder och barn ser saker i bilderna som läraren inte alltid har 
lagt märke till vid läsningen. I högläsningen är sambandet mellan bild, text och samtal väldigt 
viktigt. Viktigt är också att prata om det som inte har lästs men setts i bilden och tvärtom. 
Detta förstärker barnen att se olikheter mellan talat och skrivet språk (Dominkovic, Eriksson 
& Fellenius 2006).  
                
När lärare läser mycket för barnen får barnen ett rikare språk som ger möjligheter att lättare 
förstå matematik (Emanuelsson 2006). Vidare menar Emanuelsson (2006) att forskning och 
beprövad erfarenhet visar att genom läsning lär sig barnen nya ord och begrepp. Däremot 
varnar Emanuelsson (2006) för att matematisera varje bok som läses för barnen. Ibland måste 
barnen bara få lyssna och slappna av.  
 
3.4 Matematik  
I förskolans verksamhet har lärare på senare tid tagit på sig matematikglasögonen och börjat 
reflektera över hur viktig matematiken är för barn (Gottberg & Rundberg 2006). Förskolan 
har genom läroplanen ett stort ansvar att utveckla barns matematiska intresse och lägga 
grunderna för barns matematikutveckling. Genom en rikt stimulerad miljö och medvetna 
lärare ska barnen tycka att det är lustfyllt med matematik och utveckla ett positivt 
förhållningssätt till matematiken. Barnen bör få möta matematikens grundläggande 
egenskaper i förskolans verksamhet. Matematiska begrepp, tal, mönster, former samt 
problemlösning bör vara centrala begrepp i inom förskolans matematik (Doverborg & 
Pramling Samuelsson 2001).  
 
3.4.1 Begreppsuppfattning 
Björklund (2009) beskriver att barn redan i tidig ålder har behov av att kommunicera verbalt 
för att ge uttryck hur de uppfattar sin omvärld. Detta gör att vardagens matematiska begrepp 
som beskriver relationer mellan saker och ting är en betydelsefull aspekt för barnen. Begrepp 
som beskriver dimensioner, positioner, prepositioner, ordningsföljd och antal är begrepp som 
barnen använder sig av i vardagssituationer på förskolan. För att barnen skall förstå 
innebörden av de olika matematiska begreppen, är det viktigt att barnen får jämföra och 
reflektera till andra objekt för att variationen skall bli tydlig för dem. Barn har ett behov av att 
veta i vilken ordning saker och ting ska ske (Björklund 2008). Ord som berättar om ordning 
och beskriver ordningsföljd är t ex först, sist, mellan (Sterner & Johansson 2006).  
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För att barn ska få erfarenheten av att behärska de olika begreppsinnebörderna är det viktigt 
att de får reflektera och argumentera för att lösa problemen (Björklund 2009). I läroplanen för 
förskolan Lpfö 98/10 (Skolverket 2010) står det bland annat att förskolan ska sträva mot att 
alla tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp. För att barnen ska utvecklas på bästa 
sätt krävs det att lärarna har en vilja att kommunicera och är lyhörda så att de skapar 
sammanhang där barnen kan utveckla sin förståelse (Sterner & Johansson 2006). Heiberg 
Solem och Reikerås (2004) lyfter också vikten av att lärare utmanar barnen för att stödja dem 
i deras utveckling när de gör upptäckter inom räkning. Tal och räkning är något som hela 
tiden benämns i barnens vardag och det gäller att läraren visar och samtalar med barnen kring 
de tal och begrepp som barnen möter.  
 
Språk av första ordningen är det språk barnen behärskar och kan ge uttryck för. Till exempel i 
matematiken är förståelsen att siffran två finns och barnen kan visa det genom att hålla upp 
två fingrar (Höines Johnsen 2000). Vidare skriver Höines Johnsen om att språk av andra 
ordningen behöver ett översättningsled. Översättningsledet är en förbindelse mellan barnet 
och det nya språket. Det nya språket barnet erövrar efter översättningsledet benämns som 
andra ordningens språk. Lärarens roll är att vara det översättningsled genom att sätta ord på 
och benämna olika matematiska begrepp. Det skapar en ökad förståelse hos barnen. Vygotskij 
menar att alla nya språk för barnen är andra ordningens språk (Höines Johnsen 2000).  
 
3.4.2 Taluppfattning, räkneord och uppräkning 
Barnen behöver i tidig ålder utveckla sin förståelse för tal. Genom samspel mellan barn och 
lärare kan barnen använda räkneord och lära sig att räkna. Räkneramsan är något som barn lär 
sig i tidig ålder. Allt eftersom barnen möter tal och räkneord i olika situationer utvecklas deras 
förståelse och de förstår innebörden av tal, räkneord och räkneramsan (Doverborg & Pramling 
Samuelsson 2001). Johansson och Sterner (2006) menar att barns erfarenheter tillsammans 
med en medfödd förmåga gör att barn tidigt kan uppfatta antal om tre till fyra saker utifrån att 
snabbt se antalet, detta benämns som subitizing. Reis (2011) går mer på djupet med subitizing 
och delar upp den i olika kategorier. När barnet utvecklar sin förmåga till subitizing genom 
erfarenheter kan de kategorisera större antal, alltså fler än 5. Reis beskriver detta som 
konceptuell subitizing. Barnet kan då ange rätt antal genom att se och organisera objekten.  
 
Björklund (2009) menar att det finns grundläggande principer som gör att barn utvecklar sina 
räknefärdigheter och lär sig använda räknesystem. Björklund hänvisar till Gelman och 
Gallistels fem grundläggande principer.  

• Ett- till -ett korrespondens. Denna princip innebär att barnen förstår att räkneordet kan 
kopplas till ett objekt.  

• Principen om stabil ordning. Det innebär att ordningsföljden i räkneorden inte ändras.  
• Kardinalprincipen. Det innebär att summan av hela mängden är det antal som räknats. 

Behärskar inte barnen detta har de svårt att förstå att det föremål som räknas sist är 
lika med summan. 

• Abstraktionsprincipen innebär att alla föremål i en grupp kan räknas oberoende av 
föremålets egenskaper.  

• Principen om irrelevant ordning. Detta innebär att man kan se att mängden blir det 
samma trots att man kan börja räkna från olika objekt.   

(Björklund 2009) 
 
I barnens vardag möter de ordningstal i många sammanhang. Dessa ordningstal förekommer i 
sagor, sånger och ramsor (Heiberg Solem & Reikerås 2004). Vidare menar de att barn 
behärskar ordningstal vid ett tidigt skede i livet. När barnen blir lite äldre uttrycker de ofta 
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ordningstalen i ordningsföljd, första, andra, tredje osv. Behärskar barnen ordningstalen 
underlättar det för dem att berätta hur saker är placerade.  
  
3.4.3 Rumsuppfattning, mätning 
Redan i tidig ålder utvecklar barnen rumsuppfattning, det tillsammans med grovmotorikens 
utveckling gör att barnen tidigt kan börja orientera sig i sin omgivning (Heiberg Solem & 
Reikerås 2004). Genom barns nyfikenhet till omvärlden utforskar de och upptäcker vad som 
finns runt omkring dem (Sterner 2006). Rumsuppfattningens utveckling hos barn sker i flera 
steg alltefter som de växer. Sterner (2006) menar att rumsuppfattningens utveckling sker 
genom att barnen kryper, går, klättrar, känner, smakar och så vidare. Heiberg Solem och 
Reikerås (2004) anser att barn behöver utveckla rumsuppfattning för att orientera sig i sin 
vardag, att ta sig till föremål de är intresserade av, nå dem, ta sig förbi hindren, hitta och ta sig 
fram i rummet. Exempel på rumsbegrepp är avstånd, bredd, djup, riktningar, orientering, 
placering, slutenhet och rörelse.  
 
För att barnen ska utveckla sin rumsuppfattning på bästa sätt är det viktigt att läraren sätter 
ord på det som barnen gör (Sterner 2006). Vidare menar de att språket tydliggör barnens 
handlingar och de får en bredare erfarenhet. Heiberg Solem och Reikerås (2004) skriver att 
det är väldigt viktigt att läraren uttrycker sig rätt och använder sig av ett korrekt språk. De 
menar också på att läraren inte ska tillrättavisa barnen utan istället säga samma mening men 
med rätt ordval. I barns vardag förekommer det väldigt ofta olika mätningar. Vems glass är 
störst, vem är längst, vem är äldst och så vidare. Mätning handlar om längd, vikt och volym 
(Heiberg Solem & Reikerås 2004).  
 
3.4.4  Klassificering och sortering 
Redan det lilla spädbarnet sorterar och klassificerar för att kunna förstå sin omvärld.(Reis 
2011). Barn behöver utmanas av lärare i sin utveckling kring likheter och skillnader för att 
utveckla sin matematiska förmåga på bästa sätt (Björklund 2008). Forsbäck (2006) anser att 
sortering är grundläggande för matematiken och att kunna sortera saker är en förutsättning för 
att förstå sin omvärld och kunna strukturera vardagen. När barn sorterar lägger de märke till 
att föremål kan ha olika egenskaper och då utvecklas deras logiska tänkande. Spädbarnet 
undersöker föremål genom att använda alla sina sinnen. På detta sätt startar barnets utveckling 
med att klassificera och sortera egenskaper hos olika föremål. När barnen är små använder de 
sig av sortering och klassificering för att uppskatta och bedöma sin omvärld, på detta sätt 
skapar barnen förutsättningar för att utveckla sitt matematiska tänkande (Björklund 2008). 
Forskning visar att barn klassificerar föremålen informellt genom att känna igen och se att 
föremål är lika. Detta behärskar barnen i tidig ålder. Det är först vid 5 till 6 års ålder som 
barnen börjar klassificera systematiskt (Reis 2011). Björklund (2008) menar att läraren har en 
stor betydelse för hur barnet stimuleras i sin utveckling när det gäller att klassificera och 
sortera. Genom att läraren uppmärksammar olika egenskaper och varierar dessa hos föremål 
kan barnen utveckla sin förståelse för likheter och skillnader. Barn behöver lära sig 
klassificera för att kunna skapa struktur och ordning. När barnen delar in saker i olika klasser 
görs det ofta efter färg till en början. När barnet blir äldre och har utvecklats klassificerar de 
efter olika kriterier. Det kan vara ålder, form, konsistens, djur, människor, frukter, grönsaker 
mm. (Heiberg Solem & Reikerås 2004).  
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4. METOD 
 
4.1 Datainsamlingsmetoder 
Syftet med undersökningen var att titta på hur lärare genom högläsningen använder sig av en 
barnbok för att prata matematik med barn i förskolan. Undersökningen genomfördes på en 
begränsad grupp lärare som arbetar inom förskolan. Patel och Davidson (2003) beskriver detta 
som en fallstudie. I fallstudien användes metoderna observation och intervju. Patel och 
Davidson (2003) menar att det är vanligt förekommande att information av olika karaktär 
samlas in för att undersökningen ska bli så fyllig som möjligt. För att kunna få svar på 
frågeställningarna valde vi att använda oss av en kvalitativ undersökning. 
 
4.1.1 Observationer 
Vi valde att använda oss av strukturerade observationer, också kallad systematisk observation 
(Patel & Davidson 2003). Johansson och Svedner (2010) menar att observationer har visat sig 
vara den mest givande metoden när man i examensarbete ska undersöka lärares 
undervisningsprocesser eller beteenden. För att kunna genomföra en strukturerad observation 
krävs det att syftet med observationen är väl preciserat och att det som ska observeras kan 
ingå i kategorier. Utifrån kategorierna kan man strukturera ett observationsschema (Patel & 
Davidson 2003). Med utgångspunkt av föranalysen av den valda boken och frågeställningarna 
satte vi samman ett observationsschema (bilaga 2). Det gjorde att vi var väl förberedda på vad 
som skulle observeras. Enligt Johansson och Svedner (2010) hjälper ett observationsschema 
observatörerna att studera samma saker och strukturerar observationerna.  
 
4.1.2 Intervjuer 
Efter högläsningen intervjuades lärarna (bilaga 4). Intervjuerna bidrog till att vi fick en 
djupare bild av vad lärarna tänkte och vilka funderingar de hade före, under och efter 
högläsningen. Johansson och Svedner (2010) menar att kvalitativa intervjuer ofta ger 
intressanta resultat om lärarnas tankar. Den kvalitativa intervjun kan innehålla fasta 
frågeområden. Frågorna kan däremot variera utifrån svaren som framkom i intervjun, detta för 
att få så uttömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner 2010).  I intervjuerna kunde vi 
ta del av lärarnas tankar och funderingar kring högläsningen och genom följdfrågor få 
uttömmande och för undersökningen värdefulla svar. Både intervjuaren och intervjupersonen 
var medskapare i intervjun. Enligt Patel och Davidson (2003) bygger den kvalitativa intervjun 
på att intervjupersonerna och intervjuaren är medskapare. Vidare menar de att resonemangen 
kring frågorna bör vara meningsfulla och sammanhängande för att bli lyckade. 
Intervjupersonerna gavs utrymme att med egna ord svara på frågorna för att få en 
sammanhängande intervju. Patel och Davidson (2003) menar då att intervjun får en låg grad 
av standardisering.    
 
4.2 Urval  
Kravet vi hade var att de personer som skulle delta i undersökningen skulle vara utbildade 
lärare och verksamma i förskolans verksamhet med barn i åldrarna 5-6 år. Patel och 
Davidsson (2003) menar att urvalet av vilka som ska delta är viktigt för att resultaten som 
erhålls under undersökningen ska bli representativ för populationen eller den målgrupp som 
deltar i undersökningen.  Undersökningen genomfördes på två förskolor i olika kommuner. 
Förskolorna och lärarna var för oss kända sedan tidigare. Trost (2001) beskriver urvalet som 
ett bekvämlighetsurval.  
 
Lärarna som observerades och intervjuades tog sin lärarexamen år 1979 och 1990. Läraren i 
observation/intervju nummer 1 har vidareutbildat sig genom förskolelyftet, kursen 
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svenska/matematik 15hp, samt endagsutbildningar kring matematik och studiebesök. Läraren 
i observation/intervju nummer 2 har vidareutbildat sig genom förskolelyftet 15hp, kursen 
Matematik och skriftspråkande. Läraren har även läst kursen Didaktisk matematik 10hp samt 
deltagit i endagsutbildningar i matematik.   
 
Vi hade framfört önskningar till de deltagande lärarna att max sex stycken barn i åldrarna 5-6 
år skulle närvara vid högläsningen. Anledningen till antalet var att vi ville ha en diskussion 
runt boken mellan lärare och barn och att alla barn skulle få komma till tals.  Enligt Bergius 
och Emanuelsson (2008) är det av stor vikt att läraren läser för ett mindre antal barn åt 
gången.  Det gör att läraren får ett bra tillfälle att utmana barnen med öppna frågor och få bra 
diskussioner där barnen kan resonera med varandra och lösa problem. Barnen som deltog var 
för oss okända därför fick lärarna själva välja ut vilka barn som skulle delta vid högläsningen. 
Lärarna valde de 5-6 åringar som vid observationstillfället var närvarande på förskolan. Det 
gjorde att även urvalet av barn blev ett bekvämlighetsurval (Trost 2001). 
  
 
4.3 Genomförande 
4.3.1 Observationer 
Lärarna observerades på sina arbetsplatser. Innan observation och intervjutillfället valde vi att 
skicka ut information (bilaga 1) till lärarna om undersökningen. Informationen som gavs till 
lärarna var att vi genomför en undersökning som handlar om hur lärare kan ta tillvara på 
högläsningen för att prata matematik med barnen i förskolan. Även muntlig kontakt togs med 
berörda lärare för att bestämma tid och plats för genomförandet. Boken som vi valt skickades 
också med, för att lärarna skulle kunna läsa och planera högläsningen i förväg. Det bestämdes 
att det skulle vara en observatör och en intervjuare per tillfälle för att undvika att distrahera 
läraren och barnen och på detta sätt få en sanningsenlig observation. Patel och Davidson 
(2003) menar att deltagande observationer kan vara en nackdel då observatören är okänd. 
Observatören kan störa gruppen så att naturliga beteenden uteblir, därav blev vårt val att bara 
en av oss skulle deltaga.  
 
När undersökningstillfället kom åkte vi till förskolorna och träffade lärarna. Lärarna påmindes 
återigen om att det var frivilligt att ställa upp i undersökningen och dess syfte. Patel och 
Davidson (2003) menar att de är av stor vikt att återigen påtala detta för deltagarna i 
undersökningen. Vi informerade även om att det kommer att användas en diktafon vid 
observationstillfället och även under intervjun som stöd för våra anteckningar.  
   
När observation nummer 1 genomfördes var det två pojkar och tre flickor i åldrarna 5-6 år 
som deltog. Vi observerade lärarna och barnen i deras egen förskolemiljö, där både läraren 
och barnen kände sig trygga. Läraren som observerades hade förberett barnen på vad som 
skulle hända och att det var frivilligt för barnen att deltaga i läsningen. Detta gjordes för att 
värna om individernas integritet (Patel & Davidson 2003). Läraren samlade barnen i en soffa 
och satte sig framför barnen i en fåtölj med boken vänd mot barnen. Det var en lugn miljö då 
resten av gruppen var ute, vilket bidrog till att barnen kunde fokusera på boken utan att bli 
avbrutna. Barnboken lästes och diskuterades. Hela lästillfället tog 30 minuter. Barnen höll 
fokus på boken och var delaktiga genom hela läsningen. Efter högläsningen fick barnen med 
sig skriftlig information till sina vårdnadshavare (bilaga 3). 
 
Observation nummer 2 genomfördes även den på läraren och barnens förskola. Läraren hade 
informerat barnen om vad som skulle ske och barnen som deltog fick själva välja om de ville 
medverka i högläsningen. Vid observationen deltog det från början 4 barn, två pojkar och två 
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flickor i åldrarna 5-6 år. Vi satt i ett sagorum på förskolan. Läraren satt på en matta med 
barnen runt sig vilket gjorde att alla barn såg text och illustrationer samtidigt som boken 
lästes. Miljön på förskolan var rätt högljudd då alla de andra barnen fortfarande var inomhus. 
När boken hade lästs klart och diskussionen kring boken började kom det ytterligare ett barn 
in och satte sig. Läraren tog tillvara detta och lät barnen återberätta boken. När diskussionerna 
kring barnboken pågick som mest kom det en annan lärare in och ställde frågor. Detta störde 
både läraren och de andra barnen, trots detta kunde läraren fånga barnen och fortsätta 
diskussionen. Högläsningen och diskussionerna kring boken pågick i 30 minuter. Efter 
högläsningen fick barnen med sig skriftlig information till sina vårdnadshavare (bilaga 3).  
 
4.3.2 Intervjuer 
När intervju nummer 1 genomfördes satt läraren och intervjuaren ensamma för att få ut så 
mycket som möjligt av intervjun. Intervju nummer 2 genomfördes bland barnen. Det gjorde 
att det var svårt att fokusera på bara intervjun. Intervjun blev vid ett flertal tillfällen avbruten 
av barn och lärare.  
 
Båda intervjusituationerna började med att det återigen informerades att intervjun spelades in 
med diktafon. Diktafonen testades och sedan startade vi med några bakgrundsfrågor (bilaga 
4). Patel och Davidson (2003) menar att det är bra att starta med bakgrundsfrågor som är 
neutrala. Vi frågade vilket år lärarna hade utbildats, hur lång deras utbildning var, och om de 
hade gått någon form av vidareutbildning och/eller fortbildning inom matematik. Utifrån vårt 
syfte och våra frågeställningar sammanfattades ytterligare frågor som ställdes till lärarna. 
Detta för att få mer information och för att få ta del av lärarens tankar och reflektioner kring 
högläsningen. Både intervjuare och intervjupersonen är medskapande i samtalet kring en 
kvalitativ intervju. För att intervjun ska bli lyckad kan intervjuaren hjälpa till att få intervjun 
sammanhängande och se till att det blir meningsfulla resonemang (Patel & Davidsson 2003). 
Vidare menar de att det är av stor vikt att intervjuaren själv är kunnig och väl förberedd på 
området som intervjun handlar om.  
 
4.4 Databearbetning 
Efter observationerna träffades vi omgående för att tillsammans bearbeta den information som 
vi hade tagit del av. Eftersom vi hade använt oss av diktafoner vid observationstillfällena 
spelade vi upp inspelningarna för varandra. Patel och Davidson (2003) anser att det är viktigt 
att vid flera tillfällen gå tillbaka och lyssna för att kunna bearbeta observationerna på bästa 
sätt. Tillsammans lyssnades inspelningarna av för att gemensamt kunna skriva resultatet och 
analysen utifrån det som observationerna och intervjuerna visade. Patel och Davidson (2003) 
menar att det är av stor vikt att snarast påbörja bearbetningen av materialet för att 
materialet/observationen ska kännas levande. Mycket tid lades på att bearbeta observationerna 
och till hjälp hade vi vår egengjorda föranalys och observationsschema (bilaga 2). Patel och 
Davidson (2003) anser att man noggrant bör bearbeta resultatet av observationer för att nå 
fram till en läsbar text. Observationsschemat hade vi som stöd för att se vilken matematik som 
lärarna synliggjorde genom barnboken Fia och djuren (Kruusval 2007). Utifrån 
observationsschemat skapades kategorierna begreppsuppfattning, taluppfattning, 
rumsuppfattning, klassificering och sortering. Kategorierna blev sedan vår grund för att 
beskriva resultatet i undersökningen.   
 
Efter intervjuerna träffades vi för att lyssna av och bearbeta informationen. Det var till stor 
hjälp att vi använde oss av ljudupptagning vid båda intervjutillfällena, så att vi båda kunde ta 
del av varandras frågor och svar. Intervjuerna sammanställde vi till ett råmaterial. 
Råmaterialet av intervjuerna gjorde att det blev enkelt och överskådligt att avläsa frågor och 
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svar.  Johansson och Svedner (2010) menar att detta underlättar hanteringen av intervjuerna.  
Råmaterialet och resultatet av observationerna ligger som grund till det som redovisas i 
resultatet.  
 
4.5 Etiska överväganden 
Eftersom vi valde att titta på hur läraren använder sig av boken Fia och djuren (Kruusval 
2007) för att prata matematik med barnen under ett högläsningstillfälle var det lärarna som 
var i fokus. Lärarna informerades i god tid angående undersökningen och vad vårt syfte var. 
De fick muntlig informationen om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin 
medverkan när som helst. Lärarna blev även informerade om att de kommer att vara anonyma 
i undersökningen och att det inte går att spåra vilka förskola de arbetar på, helt enligt 
vetenskapsrådet (2002). 
              
I undersökningen utav lärarna valde vi att spela in högläsningen och observera. Vi hade även 
förberett frågor som ställdes till lärarna efter högläsningen. Konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet som nämns i vetenskapsrådet anser vi ha följt genom att endast vi som 
författare till examensarbetet har tillgång till observationerna och intervjuerna. Vi kommer 
också att enbart använda uppgifterna till forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002).  
 
4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar om undersökningens noggrannhet. Det handlar också om i fall resultatet 
blir detsamma om undersökningen görs igen (Johansson & Svedner 2010). Eftersom lärare 
blir mer och mer uppmärksamma för matematikens betydelse i förskolan kan resultatet 
komma att bli annorlunda vid nästa observationstillfälle. I våra observationer har vi precis 
som Patel och Davidson (2003) nämner använt oss av ljudinspelning som är ett bra sätt att 
lagra observationer och intervjuer på. Då kan man gå tillbaka flera gånger och lyssna för att 
försäkra sig om att allt är korrekt. Eftersom vi inte observerade tillsammans var 
inspelningarna till god hjälp och vi kunde delge varandra våra observationer. Våra 
ljudinspelningar har gjort att vi har fått en klar bild av det vi ville observera . Vi satt även med 
under högläsningen för att kunna se med egna ögon samspelet mellan läraren och barnen. En 
förutsättning för god reliabilitet är att den som observerar och intervjuar är tränade i detta 
(Patel & Davidson 2003). Vi menar att vi är tränade att göra både observationer och 
intervjuer, eftersom vi har lång erfarenhet av arbete i förskolan där detta är vanligt 
förekommande.    
 
I och med att vi är två som har skrivit examensarbetet och båda två har gjort intervjuer och 
observationer vid vår studie skriver Johansson och Svedner (2010) att reliabilitetsbrister kan 
uppstå när inte alla har blivit intervjuade av samma person. Så kan det naturligtvis vara, men 
vi anser att vi har bearbetat våra inspelningar så väl att några brister inte ska gå att finna.   
 
Johansson och Svedner (2010) menar att validitet är om resultatet ger en uppriktig bild av det 
som har undersökts. Lärarna fick i förväg veta vilken bok vi hade valt ut och att vårt syfte var 
att se hur de använde sig av boken för att prata matematik med barnen under högläsning. På 
så sätt motsvarade resultatet det som avsetts att undersöka.  
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4.7 Föranalys av den valda barnboken  
För att lärarna skulle ha samma förutsättningar att lyfta matematiken vid högläsningen valde 
vi ut den bok som skulle läsas. Boken vi valde var Fia och djuren (2007) skriven av Catarina 
Kruusval. Boken handlar om den lilla flickan Fia och hennes sju vänner. Fias sju vänner är 
olika djur i olika storlekar. Boken innehåller såväl synlig som dold matematik i både text och 
illustrationer. Vår förhoppning var att lärarna på ett enkelt sätt skulle finna matematik att 
synliggöra för barnen.  
 
I följande avsnitt presenteras den matematik som vi har iakttagit i boken Fia och djuren 
(Kruusval 2007). Detta görs genom en sammanfattning av text och illustrationer.  
 
Antalsord nämns i texten. Utifrån illustrationerna är det lätt att räkna djur och saker. 
Räkneramsan blir då något som man kan lyfta genom illustrationer och text i hela boken, 
detsamma gäller huvudräkning.  
 
Sortering och klassificering är också något som vi ser att lärare kan prata om utifrån 
illustrationerna i boken. Klassificering och sortering kan göras efter djur, höjd, längd, stor, 
liten, blomarter, trädarter, stenar, kottar, bullar och koppar.  
 
Måttenheter är något som läraren kan prata om utifrån bilderna. Exempel på mått kan vara 
längd, area och volym. Hur långt sprang de, hur stort/djupt var hålet? När Fia häller upp saft 
kan man också diskutera och lyfta volym.   
 
Taluppfattningen kan diskuteras utifrån handlingen i boken. Många bullar, fler än, flest, få, 
färre, färst.  
 
Lägesord benämns i både text och illustrationer. Under, över, bredvid är begrepp som går att 
använda sig av.  
 
Ordningstal kan lyftas på flera ställen i illustrationerna i boken. Det blir tydligt när djuren går 
på rad, första, andra osv. Det kan också nämnas i diskussioner kring blommor eller saker på 
bilderna. Den första är störst, den tredje är minst.  
 
Ordningsföljd finns att se i både illustrationer och i texten. Exempel först går Affen, sist går 
Taxen.   
 
Mönster och former förekommer på kläder, sängar och saker på marken.  
 
Rumsuppfattning kan ses i boken genom avstånd, riktning, höjd, djup och placering.  
 
Tidsuppfattning och tid kan vi se genom att illustrationerna. Läraren kan synliggöra och 
diskutera med barnen kring hur lång tid promenaden varade eller hur länge de tror att Pigge 
och Knatten var borta.   
 
I vår föranalys har vi använt oss av Skolverkets (2000) Analysschema i matematik. Utifrån 
Analysschemat har vi sammanställt ett egengjort observatiosschema som vi har använt oss av 
vid observationstillfällena (bilaga 2).   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt sammanfattas resultat och analys från våra två observationer och intervjuer. Vi 
utgår från våra frågeställningar och sammanfattar båda observationerna under fyra rubriker. 
Efter varje rubrik följer en analys. För att särskilja observationerna benämner vi dem som 
lärare 1 och lärare 2.  
 
Lärare 1 väljer att berätta för barnen att syftet med högläsningen är att leta efter matematik i 
boken Fia och djuren (Kruusval 2007). Läraren har under hela lästillfället en öppen dialog 
med barnen och de får avbryta med sina frågor och funderingar under tiden boken läses och 
bilderna visades. Läraren betonar de matematiska begreppen tydligt under läsningen. 
 
Lärare 2 väljer att först läsa igenom hela boken och visa bilderna. Därefter synliggörs 
matematiken i boken tillsammans med barnen. Under läsningen blir det inte så många frågor 
kring innehållet.  
 
5.1 Vilken matematik synliggör lärarna genom barnboken Fia och djuren när de läser 
för 5-6 åringarna på förskolan? 
5.1.1 Begreppsuppfattning 
Läraren 1 betonar väldigt tydligt att Fia och djuren går uppför och nerför den branta backen. 
Det blir en väldigt intressant diskussion där barnen får förklara hur det känns när man går 
uppför en backe. ”När jag går uppför en backe blir jag väldigt trött i benen” säger en pojke. 
”Men när jag går nerför går det fort och säger svisch” förklarar han vidare. Diskussionen om 
hastighet blir intensiv och alla barnen känner igen sig i pojkens förklaring. Läraren synliggör 
även begrepp som lång, kort, hög och låg.   
 
Lärare 2 betonar prepositionerna på, under, över och bredvid väldigt tydligt när hon läser. 
Läraren lyfter också jämförelseord stor, liten, lång, kort, smal och tjock vid flera olika 
tillfällen. Läraren och barnen gör jämförelser med de små, korta djuren och de stora, långa 
djuren. Läraren synliggör också begreppen först, sist och mitten vid ett flertal tillfällen genom 
högläsningen.  
 
Analys  
Lärare 1 väljer att lyfta ett antal begrepp för barnen. En del är för barnen nya och en del är 
sedan tidigare kända för barnen. Läraren lyfter diskussioner kring hastighet och fart. Det gör 
att barnen får reflektera och argumentera kring nya begrepp som gör att barnen utvecklar sin 
begreppsuppfattning. Läraren skapar situationer genom högläsningen där andra begrepp 
diskuteras i olika sammanhang. Det gör att barnen utvecklar sin förståelse för att begreppen 
förekommer i olika sammanhang. Lång, kort, hög, låg var jämförelseord som läraren 
utmanade barnen att diskutera. För att barnen ska utvecklas på bästa sätt krävs det att lärarna 
har en vilja att kommunicera och är lyhörda så att de skapar sammanhang där barnen kan 
utveckla sin förståelse för begrepp (Sterner & Johansson 2006). 
 
Lärare 1 utmanar barnen att möta begrepp som de inte är bekanta med, för att barnen ska 
kunna lära sig nya begrepp. Detta gör läraren i diskussionerna kring kullen. Barnen pratar om 
att det går fort att gå nerför en kulle men att det går sakta att gå uppför. Dessa begrepp är för 
barnen ord av första ordningen, alltså ord som de redan behärskar. Läraren tar tillvara på 
diskussionen och hjälper barnen att sätta ord på att det handlar om hastighet. Läraren är det så 
kallade översättningsledet för barnen till det nya begreppet. Hastighet blev ett ord av andra 
ordningen för barnen. Alltså ett för barnen nytt matematiskt begrepp. Höines Johnson (2000) 
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menar att barn på detta sätt genom att få möta språk av första och andra ordningen utvecklar 
och vidgar sin begreppsförståelse. 
 
Lärare 2 lägger stor vikt vid att barnen ska lära sig prepositionerna. Begrepp som under, över, 
mellan, bredvid lyfter läraren vid flera tillfällen. Barnen utmanas att möta begreppen genom 
illustrationerna i boken. Lärarens medvetenhet kring att synliggöra och tydligt betona 
begreppen ökar barnens uppfattning om olika begrepp. Jämförelseord var också något som 
lyftes vid ett flertal tillfällen. Läraren tar tillvara på olika saker och situationer i boken där 
läraren lyfter jämförelseord. Barnen får möta begreppen som handlar om jämförelser i olika 
sammanhang och på detta sätt vidga sin begreppsförståelse. För att barnen ska förstå 
innebörden av de olika matematiska begreppen, är det viktigt att barnen får jämföra och 
reflektera till andra objekt för att variationen skall bli tydlig för dem (Björklund 2008). 
 
5.1.2 Taluppfattning, räkneord och uppräkning 
Lärare 1 väljer att synliggöra räkneramsan vid ett flertal olika tillfällen i högläsningen. 
Läraren ställer frågor till barnen som gör att de får använda sig av räkneramsan för att räkna 
olika saker. När Fia delar ut koppar och bullar till alla djuren är barnen med och räknar och 
ser till att alla får. Genom högläsningens gång ändras antalet ett flertal gånger. Detta är också 
något som läraren väljer att synliggöra för barnen och använder sig av räkneramsan. 
Huvudräkning är något som läraren synliggör genom boken. ”Om det är två som är i hålet hur 
många ligger då i gräset”? Ett barn säger direkt att det är fem, men ett annat barn säger att de 
är sex stycken med Fia. Ordningsföljd är något som läraren vid ett flertal tillfällen lyfter 
genom högläsningen. Läraren: ”Vem går först i ledet av djuren?” ”Vem går sist?” Barnen 
svarar: ”Affen går först, Knatten går sist”.  
 
Lärare 2 fokuserar på räkneramsan genom uppräkning i olika situationer under högläsningen. 
Läraren och barnen pratar om antal och ordningstal vid ett flertal tillfällen. Läraren säger: ”Nu 
frågar giraffen om han får vara först. Får han det?” ”Nej”, svarar barnen. Läraren frågar: 
”Vilken plats får giraffen gå på?” Barnen svarar att han går på andra plats. Sedan börjar 
barnen spontant räkna ordningstalen upp till sex.  
 
När barnen och lärare 2 genom bilderna i boken ser blommorna blir det tydligt att flera av 
barnen ser antalet utan att räkna. Läraren frågar barnen hur många blommor som finns på 
bilden. Några av barnen ser antalet utan att räkna och svarar snabbt rätt antal. Ett av barnen 
litar inte på att det blir rätt och kontrollräknar blommornas antal. Lite senare under 
högläsningen säger ett av barnen att där är det 10 maskrosor. Läraren frågar: ”Har du räknat 
dem”? Barnet svarar: ”Nej, jag ser det”. 
 
Analys 
Antal är något som båda lärarna lyfter i högläsningen. Lärarna använder sig av räkneramsan 
för att räkna Fia och hennes kompisar. Under båda observationerna är det detta som lärarna 
lägger mest fokus på. Heiberg Solem och Reikerås (2004) lyfter vikten av att vuxna utmanar 
barnen för att stödja dem i deras utveckling när de gör upptäcker inom räkning. Tal och 
räkning är något som hela tiden benämns i barnens vardag och det gäller att läraren visar och 
samtalar med barnen kring de tal och begrepp som barnen möter. I båda intervjuerna 
framkommer det att lärarna medvetet väljer att lägga fokus på räkneramsan och få 
räknetillfällena så utvecklande som möjligt. Båda lärarna i observationerna pratar mycket om 
ordningstalen. Heiberg Solem och Reikerås (2004) menar att barn behärskar talorden vid ett 
tidigt skede i livet. När barnen blir lite äldre uttrycker de ofta räkneorden i ordningsföljd, 
första, andra, tredje osv. Behärskar barnen ordningstalen underlättar det för dem att berätta 
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hur saker är placerade. Det framkommer i intervjun med lärare 2 att ordningstalen är något 
som läraren väljer att lägga fokus på för att barnen ska få en förståelse.  
 
I observationerna framkommer det att barnen behärskar subitizing. Båda lärarna uppmuntrar 
barnen vid flertal tillfällen att använda sig av denna förmåga. Johansson och Sterner (2006) 
menar att barns erfarenheter tillsammans med en medfödd förmåga gör att barn tidigt kan 
uppfatta antal om tre till fyra saker utifrån att snabbt se antalet, detta benämns som subitizing. 
Lärarna utmanar barnen med olika antal och de flesta barnen behärskar detta med upp till tio 
saker. 
 
Båda lärarna lyfter ett- till -ett principen för barnen i handling vilket Björklund (2009) 
benämner som ett- till - ett korrespondens. Denna princip innebär att barnen förstår att 
räkneordet kan kopplas till ett objekt. Det blir tydligt genom de olika räknetillfällena att 
barnen behärskar de fem grundläggande principer som enligt Gelman och Gallistels gör att 
barn utvecklar sina räknefärdigheter och lär sig använda räknesystem (Björklund 2009).  
 
Andra ord som berättar om ordning och beskriver ordningsföljd är t ex först, sist, mellan 
(Sterner & Johansson 2006). Diskussioner kring vem som går först, sist och i mitten 
förekommer vid flertal tillfällen under högläsningen. Bokens illustrationer inbjuder till många 
tillfällen att diskutera detta. Genom att tillsammans titta på bilderna efter att ha läst texten 
finns det mycket att upptäcka som inte står. Man kan uppfatta en bild på olika sätt men genom 
att resonera om bilden vidgar det barnens perspektiv (Dominkovic, Eriksson & Fellenius 
2006). 
 
5.1.3 Rumsuppfattning 
Läraren 1 nämner en bit in i boken: ”Djuren kan inte komma upp ur hålet för de är så små och 
hålet är för djupt.” Barnen säger: ”Igge Pigge och Knatten är små, för dem är det högt”. 
Läraren säger: ”Affen och Björnen är stora”. Barnen fyller i med att de stora djuren hade 
kommit upp ur hålet men de små djuren kan inte ta sig upp själva. Sedan tror barnen att det är 
två hål på ängen ett som är större än det andra. Läraren förklarar att det är samma hål men att 
bilden visar när det är långt ifrån och sedan närmare. 
 
Lärare 2 går tillbaka till sidan där Fia och djuren ligger på ängen och tittar på molnen. Läraren 
frågar barnen: ”Hur långt tror ni det är till molnen?” Ett barn svarar: ” När jag åkte flygplan 
var jag över molnen och dit var det långt”. Då svarar läraren att det är ett väldigt långt avstånd 
mellan marken och molnen.  
 
Analys 
Lärare 1 diskuterar rumsuppfattning med barnen genom att koppla detta till barnens tidigare 
erfarenheter. Barnen förstod att hålet var så pass djupt att de små djuren inte kunde ta sig upp 
utan hjälp. Genom barnens tidigare erfarenhet förstod barnen att de stora djuren hade kunnat 
ta sig upp för att de var högre och längre än hålets djup. Sterner (2006) menar att 
rumsuppfattningens utveckling sker genom att barnen kryper, går och klättrar. Det blir tydligt 
i diskussionen att barnen genom sina tidigare erfarenheter kan göra kopplingen mellan djuren 
och hålet. 
 
Lärare 2 startar en diskussion kring rumsuppfattning genom att ställa frågan om molnen till 
barnen. Utifrån barnets tidigare erfarenheter kan barnet visa förståelse för avståndet till 
molnen, genom att relatera till sin egen erfarenhet av att uppleva molnen från flygplanet.  
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5.1.4 Klassificering och sortering  
Lärare 1 börjar läsningen med att diskutera med barnen om bokens innehåll och klassificerar 
Fia som en del och djuren som en annan del. Vid ett senare tillfälle under högläsningen 
sorterar barnen och läraren tillsammans vilka djur som är stora och vilka djur som är små.  
 
Lärare 2 kommer tillsammans med barnen in på sortering och klassificering. Barnen börjar att 
klassificera blommorna efter färg. De pratar länge om blommorna som är på bilderna i boken. 
Barnen klassificerar sedan in blommorna efter art, det görs med hjälp av att läraren benämner 
blommorna vid namn.  
 
Analys 
Lärare 1 väljer att barnen får klassificera efter storlek på djuren. Kriterierna blev stor och 
liten, detta behärskar barnen. När barnet blir äldre och har utvecklats klassificerar de efter 
olika kriterier (Heiberg Solem & Reikerås 2004). 
 
Lärare 2 utmanar barnen att sortera efter olika färger till att börja med. Heiberg Solem och 
Reikerås (2004) menar att det är på detta vis som barn ofta börjar sortera. Läraren ser att 
barnen behärskar detta och utmanar barnen att sortera efter fler kriterier. Blommornas art blev 
det som barnen sorterar. Barnen behärskar även detta.  Enligt Reis (2011) är det först vid 5 till 
6 års ålder som barnen börjar klassificera systematiskt.  
 
5.2 Vilka diskussioner och tankar väcker läraren hos barnen utifrån den synliggjorda 
matematiken?   
Vid båda observationerna blir det väldigt många olika diskussioner under och efter 
högläsningen. Under hela högläsningen ställer lärare 1 utmanade frågor och barnen får vara 
aktiva med att räkna, förklara och ställa frågor. Under intervjun berättar lärare 1 att det är 
vanligt förekommande att barnen är aktiva under högläsningen.  
 
När lärare 1 har läst färdigt boken och läraren tycker att de är färdiga frågar hon barnen, om 
de har hittat någon matematik i boken? Barnen svarar: ”Ja det har vi, vi har räknat till åtta 
flera gånger och det är matematik”. Läraren bekräftar barnen genom att säga att det är 
matematik. Läraren förklarar att matematik är även när Fia och djuren går uppför en backe 
eller nerför backen, när vi pratar om hastighet, när det går långsamt, trögt eller snabbt och 
fort. ”Allt detta är matematik”, säger läraren. Barnen blir entusiastiska och vill veta mer vad 
som är matematik i boken. Läraren väljer att repeterar den matematik som tidigare lyfts under 
högläsningen. 
 
Lärare 2 diskuterar väldigt mycket med barnen runt ordningsföljd, vem som går i mitten, först 
respektive sist. Utifrån bilden där Fia och djuren går ner för trappen utmanar läraren barnen i 
deras tankar kring vad mitten är: ”Vem går i mitten?” Barnen har svårt att avgöra vem som är 
i mitten då Fia och djuren är ett jämnt antal. Barnen funderar en stund och säger: ”Giraffen är 
i mitten om man tar bort lilla Knatten”. Läraren bekräftar:” Ja, så kan man tänka. Genom 
denna diskussion väcker läraren tankar kring problemlösning.  
Läraren utmanar var och ett barn med frågor som: ”Kan du räkna alla koppar?” ”Hur många 
stenar kan du se?” Under intervjun förklarar läraren att syftet är att se om barnen behärskar 
kardinalprincipen.   
 
I båda observationerna ser vi att barnen är genomgående intresserade av det som läses och 
diskussionerna som är runt omkring. Barnen får möta en del nya begrepp, de får även 
bekräftat utav läraren det som de redan känner till men inte kan sätta ord på. Matematiken är 
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synlig i både text och illustrationer, anser båda lärarna. I intervjun med lärare 2 framkommer 
det att det är vanligt att använda en barnbok för att prata matematik med barnen i förskolan. 
Lärare 1 anser att hon har blivit mer uppmärksam på matematiken överhuvudtaget i och med 
de ökade strävansmålen i förskolans reviderade läroplan (Skolverket 2010). 
 
Analys  
Det som har framkommit är att läraren har stor betydelse för barnens matematiska lärande. 
Något som vi även märker vid observationerna och i intervjuerna. Lärarens utmanade frågor 
och diskussioner runt olika matematiska begrepp gör att högläsningen blir väldigt lärorik och 
intressant för barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2001) belyser också samspelet 
mellan lärare och barn. De anser att läraren måste finnas till för barnen och hjälpa dem att 
sätta ord på begrepp och handlingar för att lägga grunden i barns lärande i matematik. 
Vygotskij beskriver också samspelet som en av viktig förutsättning för barns lärande. 
Samspelet är även en förutsättning för barns begreppsbildning (Ahlberg 1995). 
Matematikinlärningen och den matematiska förståelsen sker när en god kommunikation lärare 
och barn emellan förekommer. När lärandet sker i meningsfulla sammanhang som i 
högläsning utvecklas barnen bäst (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 
 
Problemlösning är något som lärarna skapar diskussioner kring. Doverborg och Pramling 
(1995) menar att när barnen tillsammans får ett problem att lösa blir de kognitivt utmanande 
genom att tänka, reflektera och argumentera. I en problemlösningsprocedur är samtal en 
viktig del för att barnen ska finna och utveckla sina kunskaper. Förskolans äldre barn kan 
diskutera sig fram till en lösning på problemet. Medan de yngre barnen löser problemen 
genom handlingskraft (Reis 2011). 
 
Lärare 1 är tydlig med att förklara för barnen att det är matematik som är fokus i dagens 
högläsning och betonar och sätter ord på begreppen som används. Förmedlar lärarna ett 
matematiskt språk som barnen kan använda sig av kan det göra att barnen uppfattar att det är 
meningsfullt att lära sig matematik. Det blir då en ömsesidig kommunikation mellan barnet 
och läraren (Doverborg & Pramling Samuelsson 2001). Ahlberg (2000) menar att lärarnas 
erfarenheter, attityder och förhållningssätt till matematik har stor betydelse för 
undervisningens utformning och vad barnen får för uppfattning om vad matematik är för 
något. I intervjuerna berättar lärarna att den matematik som oftast lyfts och diskuteras med 
barnen i förskolan är: 
 

• Räkneramsan 
• Mönster  
• Former 
• Ordningsföljd 
• Antal 

 
Det visar sig i både observationerna och intervjuerna att ökade kunskaper inom matematiken 
hos lärarna ger resultat. Lärarna är mer inriktade på att matematiken grundläggs hos barnen i 
tidig ålder och att det går att få in matematik i många delar i förskolan. Skillnaden mellan 
lärarna är att lärare 1 menar att de ökade målen i förskolans läroplan Lpfö 98/10 (Skolverket 
2010) har stärkt medvetenheten medan lärare 2 anser att förskolelyftet har ökat på dennes 
medvetenhet i matematik.  
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6. DISKUSSION 
I detta stycke presenterar vi en redogörelse för reflektioner och egna tankar kring resultatet i 
undersökningen.  Detta kopplas till vad som tidigare är skrivet kring ämnet. Presentationen är 
uppdelad i fyra delar; resultatdiskussion, metoddiskussion, implikationer för undervisningen 
och idéer för fortsatt forskning.  
 
6.1 Resultatdiskussion 
Lärarna som deltar i undersökningen tar båda hjälp av boken Fia och djuren (Kruusval 2007) 
för att prata matematik med 5-6 åringarna på förskolan. Lärarna är väl förberedda på 
barnbokens innehåll, de ställer utmanande frågor till barnen och tar tillvara på barnens 
vetgirighet genom att skapa möjligheter till att utveckla deras matematiska förståelse.  
 
Undersökningen visar att högläsning är ett bra tillfälle att prata matematik med barn. Genom 
att läsa boken, reflektera över illustrationerna och samtala kring innehållet får lärarna 
tillsammans med barnen möta en mängd matematik. Men det kräver att läraren är intresserad, 
har kunskap och förmåga att lyfta matematiken i boken. Lärarna som deltar i undersökningen 
informeras om att vi vill utreda matematiken i boken. Det gör att lärarna fokuserar på 
matematik och det skapas tillfällen till diskussion och reflektion. Detta gör att högläsningen är 
meningsfull för barnen som deltar. Skolverket (2001) menar att läraren kan skapa 
meningsfulla sammanhang som gör att barnen får utmaningar och på så vis tilltro till sin egen 
förmåga.  
 
Undersökningen visar att räkneramsan, taluppfattning och räkneord är det som båda lärarna 
lägger mest fokus på under högläsningen. Vid intervjuerna berättar lärarna att dessa delar är 
vanligast att fokusera på vid de dagliga situationerna i förskolan. Något som också stämmer 
överens med vad Doverborg (2006) anser. Hon menar att matematiken i förskolan ofta är 
begränsad till ramsräkning. Skolverket (2001) menar att förskolans verksamhet är bra på att ta 
tillvara spontana situationer där barnen på ett kreativt sätt får möta siffror och antal.  
 
Lärarna för många olika diskussioner kring begreppsuppfattning, i dessa diskussioner visar 
båda lärarna att de är bekväma och vana att använda och diskutera begrepp. Enligt vår 
uppfattning är lärarna vana vid att använda sig av barnboken för att stimulera barns 
språkutveckling, vilket gör att de känner sig väl förtrogna med dessa diskussioner.  
 
När lärarna kom in på rumsuppfattning upplevs lärarna inte längre lika säkra på att det är 
matematik och de väljer att inte lyfta dessa tillfällen till diskussioner lika tydligt. Detta kan 
jämföras med diskussion kring sortering och klassificering där lärarna är väl förtrogna med 
vad som skulle lyftas. Det gör att lärarna utmanar och stimulerar barnen att sortera och 
klassificera sakerna i boken. Enligt Doverborg (2006)  har lärarnas didaktiska och 
matematiska kunnande en betydande roll för vilken matematik som skapas och hur situationer 
tillvaratas. Barn i dagens förskola växer oftast upp i matematikmiljöer, men det är först 
genom kunniga vuxna och i samspel med andra barn som barnen lär sig uppfatta och 
reflektera över den. För att få en förståelse för matematik behöver barnen få möta en 
mångfald av olika matematiska begrepp och erfara dessa i många olika sammanhang 
(Doverborg 2006). 
 
I intervju med lärare 2 framkommer det att former och mönster är vanligt förekommande i 
förskolans matematik. Illustrationerna i barnboken innehåller en mängd olika mönster och 
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former. Trots att läraren visar sin kunskap inom området är mönster och former något som 
läraren väljer att inte lyfta eller diskutera under högläsningen.  
 
Lärarna som deltar i undersökningen har både ett intresse och ett medvetet tänk kring 
matematik. Det gör att de under cirka 30 minuters högläsning kan lyfta en mängd matematik. 
Deras medvetenhet kring ämnet gör att de väcker tankar och intresse för matematik hos 
barnen.  Detta är något som är tydligt i förskolans läroplan Lpfö 98/10 ”Förskollärare ska 
ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin 
matematiska utveckling” (Skolverket 2010:11). I intervjuerna framkommer det att lärarna 
fokuserar på att ställa utmanande frågor till barnen så att barnen får reflektera och fundera 
kring matematik. Skolverket (2001) menar att barn behöver lära sig att matematik är en 
naturlig del av livet och inte bara något som skolbarn bör ägna sig åt. Förskolan lägger 
grunden till ett livslångt lärande och för att matematiken ska bli en naturlig del av livet är 
barnboken något att räkna med.  
 
6.2 Metoddiskussion 
Vi använder oss av en kvalitativ undersökning med observationer och intervjuer. Vi anser att 
valet av metod är rätt för det som vi vill undersöka. Innan undersökningen informeras lärarna 
helt enligt Vetenskapsrådet (2002) om att undersökningen är frivillig och att de när som helst 
kan avbryta sin medverkan. Lärarna blir informerade om sin anonymitet i undersökningen och 
att det inte går att spåra vilken förskola de arbetar på.  
  
Strukturerade observationer ger oss en bra bild av det vi vill undersöka.  Genom att använda 
oss av ett observationsschema utifrån vår föranalys av boken, blir det tydligt vad som ska 
observeras. Observationsschemat underlättar även bearbetningen av observationen och att vi 
båda kan ta del av varandras undersökningar, vilket stärker validiteten i undersökningen. 
Under observationerna använder vi oss av ljudupptagning vilket är en stor hjälp när vi 
bearbetar, sammanställer och analyserar våra resultat. Förutsättningarna för att lyckas med 
observationerna är goda. I förskolan är det vanligt förekommande att observera vid olika 
tillfällen vilket gör att vi anser oss väl förtrogna med denna metod, det gör att reliabiliteten i 
arbetet stärks (Patel & Davidson 2003).  
 
För att få så uttömmande svar som möjligt väljer vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. 
Skulle vi göra om intervjuerna hade vi fortfarande använt oss av samma metod.  Vi hade 
däremot gjort en provintervju för att vara mer tränade i intervjuteknik. Om en provintervju 
hade genomförts innan intervjuerna så hade vi nog valt att omarbeta frågeställningarna för att 
få en tydligare och klarare uppfattning av lärarnas syn på matematiken i förskolan. På detta 
sätt hade intervjun kunnat ge oss en djupare bild och validiteten ökat. Önskvärt hade varit att 
intervjun med lärare 2 hade genomförts avskilt i en lugn miljö så att läraren och intervjuaren 
kunde varit mer fokuserade på uppgiften.   
 
Vetskapen att båda läraren var intresserade och har vidareutbildat sig inom matematik var ett 
medvetet val från vår sida. Detta anser vi vara en god grund för att kunna genomföra vår 
undersökning på bästa sätt. För att ytterligare stärka reliabiliteten i arbetet hade vi om vi gjort 
om undersökningen, observerat och intervjuat fler lärare.  
 
6.3 Implikationer för undervisningen 
Undersökning visar att barnboken har fantastiska möjligheter att synliggöra matematik för 
barn i förskolan. Utifrån boken Fia och djuren (Kruusval 2007) finns det en mängd matematik 
som kan lyftas. Önskvärt är att lärare och barnskötare genom att läsa denna undersökning blir 
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intresserade att möta och ser matematiken i alla barnböcker. Däremot menar vi inte att varje 
barnbok måste matematiseras utan att högläsning även bör vara ett tillfälle för avkoppling 
(Emanuelsson 2006).  
 
Vår förhoppning utifrån undersökningen är att lärare och barnskötare blir bekväma och 
förtrogna med de matematiska uppdrag som vi är ålagda från skolverket att genomföra, 
genom att se barnboken som ett hjälpande verktyg.  
 
6.4 Idéer för fortsatt forskning 
Vi anser att alla som arbetar i förskolan bör få möjlighet till den vidareutbildning som krävs 
för att kunna arbeta med de nya målen i förskolans läroplan. Idéer för fortsatt forskning blir 
att studera vilken utbildning eller vidareutbildning som har erbjudits lärarna i förskolan. Hur 
kommer denna utbildning i sådana fall påverkar lärarnas inställning och förmåga att förmedla 
och kommunicera matematik? Enligt Skolverket (2001) uttrycker många lärare en osäkerhet 
kring hur de bäst ska stimulera och väcka barnens lust att lära matematik. Lärarna själva 
uttrycker att de har behov av ökade kunskaper i matematik och matematikdidaktik.  
 
Under observationerna har vårt intresse för barnens förståelse kring matematiken väckts. Det 
hade för oss varit intressant att fortsätta forska på vad barnen uppfattar och tar till sig för 
matematik utifrån högläsningssituationen. Det hade varit spännande att under en längre period 
följa barnen från 1 års ålder och framåt i deras matematiska utveckling, i en förskola där 
lärare använder sig av barnboken för att prata matematik. Intresse finns också att undersöka 
vad barn uppfattar för matematik, genom att bara få ta del av illustrationer i en bok. Eller att 
bara använda sig av texten i boken och se hur barn uppfattar matematiken.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 
 
 
Fia och djuren 
 
Vi är två stycken lärarstudenter som ska skriva ett examensarbete om matematik. Vi har valt 

att fördjupa oss i hur läraren fokuserar på matematik genom att läsa en barnbok för barnen i 

förskolan. Boken vi har valt är Fia och djuren av Catarina Kruusval. Vår önskan är att du som 

lärare läser boken med fokus på matematik under ett högläsningstillfälle. Vi tror att det är 

lagom att ha med 5-6 barn under läsningen, gärna i åldern från 5-6 år. En av oss kommer att 

sitta med och observera högläsningen och vi kommer även att spela in den för att lättare 

kunna bearbeta innehållet/ diskussionerna i efterhand. Efter observationen kommer vi att 

ställa intervjufrågor till dig som lärare.  

Tack på förhand. 

 Anna Berntsson och Sofia Thorin  
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Bilaga 2 
 
Observationsschema utifrån boken Fia och djuren 
 

• Antal- Räkneramsan, tal 

• Rumsuppfattning- avstånd, riktning, höjd, djup och placering. Volym 

• Taluppfattning- många, fler än, flest, få, färre,  

• Sortering. – sortera blommor, djur, storlek, färger,   

• Klassificering- blåklockor, majnycklar mm. Stor, liten. Hög, låg.  

• Måttenheter- längd, area, volym.  

• Lägesord – under, över, bredvid,  

• Vikt- hur mycket väger djuren 

• Tid- var det lång tid som Fia var borta? 

• Ett – till- ett principen, pekar och räknar 

• Principen av stabil ordning  

• Kardinalprincipen – summan av hela mängden är det antal som räknas  

• Abstraktionsprincipen- alla saker kan räknas oberoende av föremålets egenskaper. 

T.ex. blommor,  

• Principen om irrelevant ordning mängden blir den samma trots att man räknar från 

olika begrepp. T.ex. när barnen räknar maskrosor.   

• Ordningstal- första, andra osv.  

• Ordningsföljd- först, sist, mitten 

• Antalsuppfattning- ”subitizing”- se antalet utan att räkna.  

• Huvudräkning-  

• Räkneramsan- 1234567 

• Uppdelning av tal-   

• Mönster- rutigt, randigt, 

• Former- rund, oval, cirkel, kvadrat,  

• Hastighet 
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Bilaga 3 
 
Information till vårdnadshavare 
 
Våra namn är Anna och Sofia och vi läser till lärare i förskolan vid Linnéuniversitet i Växjö. 

Under vårterminen har vi börjat skriva vårt examensarbete.  Vi har valt att titta på hur 

förskollärare kan ta tillvara på sagostunden för att prata matematik med barn i förskolan.  Vi 

har därför valt ut några förskolor som vi kommer att åka till och observera förskollärarna 

under sagostunden.  Idag har vi deltagit under en sagostund där ert barn har varit delaktig. Vi 

har spelat in sagostunden med en diktafon för att störa så lite som möjligt under sagan. Vi 

kommer inte att använda oss av barnen i examensarbetet utan är bara intresserade av att se på 

läraren. Alltså kommer inte era barn på något sätt finnas med i texten.  Vi vill ändå tacka för 

att ert barn har gjort sagostunden möjlig.  

Hälsningar Sofia Thorin och Anna Berntsson.  
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Bilaga 4 
 
Intervjufrågor. 
 
 
 

1. Vilket år var du färdigutbildad lärare? 
2. Har du några fördjupade kunskaper i matematik? 
3. Vad det lätt/svårt att hitta matematik i boken? Förklara. 
4. Har du blivit mer medveten om matematik efter de ökade antal 

strävansmål som finns i den reviderade läroplanen? På vilket sätt? 
5. Är det vanligt förekommande att prata matematik när det läses för 

barnen?  
6. Vilken matematik är det som oftast lyfts/diskuteras med barnen i 

förskolan? 
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