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Sammanfattning 

Denna rapport är en del av ett självständigt arbete där en barnbok med tillhörande aktiviteter 

har framställts av två studenter med inriktning på matematik. Syfte är att framställa ett 

lättillgängligt pedagogiskt material för pedagogerna att arbeta med. Materialet ska vara 

konkret och föremålen till aktiviteterna i barnboken är material som oftast finns ute i 

verksamheterna eller i utemiljön. Målet är att barnboken ska väcka det matematiska intresset 

hos toddlarna (1-2 åringar), (Løkken, 2008). Anledningen till att materialet riktar sig till 

toddlarna är för att man bör introducera matematiken i tidig ålder. Matematik är att upptäcka 

världen och det underlättas om det sker på ett lustfyllt sätt tillsammans med andra. Läroplanen 

(98/10) poängterar att det är viktigt att förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar sin 

kunskap för matematik genom att undersöka, reflektera samt använda matematiska begrepp 

(s.10).  

Inriktningen i det pedagogiska materialet är sortering, vilket är grundläggande för all 

matematik. Utgångspunkten för barnboken är en egen skriven berättelse med tillhörande 

matematiska aktiviteter. Berättelsen baseras utifrån barnens egen vardag för att barnen ska 

kunna känna igen sig i berättelsen. Därmed kan det underlätta för pedagogerna att återkoppla 

och samtala utifrån barnens tidigare erfarenheter.  

För att ta reda på om materialet var tilltalande, användbart och intressant skickades en enkät 

ut till fyra verksamma pedagoger, där samtliga svarade. Responsen från dessa fyra pedagoger 

var mycket positiva då de alla anser att materialet är användbart. Utifrån utvärderingen kan 

det konstateras att syftet med boken uppfylls.  

 

 

Nyckelord: sortering, matematik, pedagog, barnbok, toddlare 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Innehåll 

Sammanfattning ..................................................................................................................................2 

1. Inledning .........................................................................................................................................5 

2. Bakgrund ........................................................................................................................................6 

2.1 Syfte .........................................................................................................................................6 

2.2 Barnlitteratur - upptäckter av matematik i en barnbok ................................................................6 

2.3 Matematik hos små barn ............................................................................................................7 

2.4 Urskiljning av likheter och olikheter ..........................................................................................9 

2.5 Sortering ...................................................................................................................................9 

2.6 Begreppet toddlare .................................................................................................................. 10 

3. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................................. 11 

3.1 Sociokulturellt perspektiv ........................................................................................................ 11 

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen ...................................................................................... 12 

3.1.2 Mediering och medierande redskap ................................................................................... 12 

3.2 Variationsteorin....................................................................................................................... 13 

4. Från idé till prototyp...................................................................................................................... 14 

4.1 Kartläggning av liknande produkter ......................................................................................... 14 

4.1.1 Bibliotekssökningar .......................................................................................................... 14 

4.1.2 Sökningar på nätet ............................................................................................................ 15 

5. Inför utformningsprocessen ........................................................................................................... 16 

5.1 Tryckning av barnboken .......................................................................................................... 16 

6. Idén om barnbok ........................................................................................................................... 16 

7. Målgruppsbeskrivning................................................................................................................... 17 

8. Beskrivning av bokens funktion .................................................................................................... 17 

9.  Etiska överväganden i samband med utvärdering .......................................................................... 17 

10. En ingående beskrivning av arbetsprocessen och olika val ........................................................... 18 

10.1 Bokens innehåll - val av aktiviteter ........................................................................................ 18 

10.2 Bokens innehåll - berättelsens upplägg .................................................................................. 18 

10.3 Val av färger ......................................................................................................................... 19 



4 
 

10.4 Val av format och design ....................................................................................................... 19 

10.5 Svårigheter under processens gång ........................................................................................ 20 

11. Utvärdering av produkten ............................................................................................................ 21 

12. Resultat av utvärderingen ............................................................................................................ 21 

13. Våra egna reflektioner över produkten ......................................................................................... 23 

14. Slutsatser och reflektion .............................................................................................................. 23 

15. Referenser ................................................................................................................................... 25 

15.1 Internetlänkar ........................................................................................................................ 26 

16. Bilagor ........................................................................................................................................ 27 

Bilaga 1. Barnbok – frågeformulär ................................................................................................ 28 

Bilaga 2. På upptäcktsfärd med Grisen .......................................................................................... 29 

 

  



5 
 

1. Inledning  

I läroplanen uttrycks: ”Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse 

för språk och kommunikation samt för matematik” (Lpfö 98/10, s. 11). Utifrån detta har vi 

valt att göra en barnbok med tillhörande matematiska aktiviteter där vi har inriktat oss på 

sortering. Enligt Andersson & Kowalski (2010) är sortering grunden till all matematik (s. 39). 

Målgruppen för detta arbete är de allra yngsta barnen som vi i detta arbete har valt att 

benämna med begreppet toddlare, vilket är barnen som är ett och två år. Barnboken riktar sig 

främst till pedagoger och deras arbete med matematik i förskolan. Utgångspunkterna för detta 

material är att det ska väcka barnens intresse för matematiken samt att produkten ska vara 

lättillgänglig. Vår idé är att produkten ska hjälpa pedagogerna att vägleda toddlarna in i 

matematikens värld.  

Från början var idén att skriva en barnbok, men sedan kom funderingar kring vilket tema 

boken skulle inrikta sig på. Det var då idén kom om att temat på boken skulle vara matematik 

och då fungera som en barnbok med tillhörande aktiviteter. Tanken med boken är att den ska 

vara upplagd på så vis att den har två delar varav den ena utgör en berättelsedel som kan 

relateras till barns vardag. Den andra delen är en aktivitetsdel som utgår från berättelsen och 

som är kopplad till sortering. Materialet till aktiviteterna ska vara föremål som oftast finns i 

verksamheterna såsom t.ex. klossar eller naturföremål och som kan relateras till barnens 

närmiljö. Materialet till aktiviteterna ska inte innebära några stora kostnader eller inköp.   

Vi har delat upp arbetet med rapporten genom att Wickström har tagit ansvar för avsnittet om 

barnlitteratur samt avsnittet om likheter och olikheter. Larsson har ansvarat för avsnittet som 

behandlar sortering samt delen om toddlare. Rapportens övriga delar har vi gemensamt skrivit 

och gått igenom texten för att få ett sammanhängande språk.  

I barnboken har Larsson ansvarat för bilderna till aktivitetsdelen genom att Larsson har fotat 

samt ordnat föremålen som finns i barnboken. Wickström har ansvarat för bilderna till 

berättelsedelen vilket innebär att Wickström har tagit fotona och redigerat dem i Cartoon 

photo som är en applikation till mobilen. Texten och arrangerandet av bilderna har vi gjort 

tillsammans samt alla beslut i rapporten och produkten har fattats gemensamt. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Syfte 

Syftet med arbetet med vår produkt är att framställa ett lättillgängligt pedagogiskt material för 

pedagogerna att arbeta med. Tanken med materialet är att väcka och möjliggöra det 

matematiska intresset hos toddlarna (1 - 2 åringar). Inriktningen på det pedagogiska materialet 

är sortering. Utgångspunkten i materialet är en egen skriven berättelse med tillhörande 

matematiska aktiviteter. 

Här nedan beskriver vi grunder för vår produkt genom att sammanställa litteratur och tidigare 

forskning samt vissa utdrag ur förskolans läroplan som kan kopplas till vårt syfte. 

2.2 Barnlitteratur - upptäckter av matematik i en barnbok 

Gottberg skriver (2006) att barnböcker kan utnyttjas för att finna matematiken. Att bilderna i 

en sagobok ofta är fulla av matematiska begrepp, om än ibland synliga och ibland väl dolda. 

Dock är det inte så vanligt att matematikinnehållet betonas. Barnboken och sagan kan bidra 

till att göra matematiken rolig, kreativ och logisk (s. 24).    

Genom att läsa barnböcker kan barnen både få uppleva och pröva matematiken. Det gäller då 

att uppmärksamma barnen på den matematik som finns i boken och utmana dem utifrån deras 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Därför är det viktigt att pedagogerna själva är medvetna 

och kan upptäcka den matematik som finns i barnböckerna. Det ingår i pedagogens roll att 

låta barnen få utforska, skapa och erfara matematiken i det sociala samspelet med andra 

(Emanuelsson, 2011, s. 157f).  

Emanuelsson (2011) skriver om hur intresset nu finns över hela världen för att ha barnböcker 

som utgångspunkt när man ska få kunskap om matematik. Författaren framhåller att det inte 

finns så mycket forskning kring sambandet mellan barnlitteratur och barns matematiska 

tänkande. Men dock finns tillförlitlig erfarenhet från pedagoger som arbetar med barn. 

Pedagogerna belyser att barnens intresse, förtroende och glädje för matematiken berörs 

positivt vid användandet av barnlitteratur (s.158ff).  

Barnböcker utgår oftast ifrån barnens vardag där barnen ska kunna känna igen sig i boken och 

därför kan barnböcker vara motiverande för barnen när det gäller att lära sig matematik. Inom 

de områden som barn har mycket erfarenheter ifrån så formar barnen djupare tankegångar 

kring det. Det är viktigt att föra samtal kring matematiken med barnen och ställa öppna frågor 
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som kan leda till diskussion. Det är även viktigt att barnen får en förståelse för att det finns ett 

samband mellan matematiken och barnens vardag (Emanuelsson, 2011, s. 159ff).  

Ett exempel på ett samtal man kan ha med barnen utifrån en barnbok kan vara från barnboken 

Mollan och mormor av Lena Andersson (2013) där Mollan och mormor gör sallad. Vilket 

många barn kan känna igen sig i då barnen kanske har hjälpt till hemma med att skära sallad. I 

detta exempel kan man prata med barnen om de olika grönsakerna, om färgen på grönsakerna, 

storleken och formen. Det viktiga är inte att barnen ska lära sig begreppen utan det viktiga är 

att de får möta på dem så att barnen får en förförståelse för matematiken så att de sen kan lära 

sig begreppen (Emanuelsson, 2011, s. 166).  

Bokläsande är en aktivitet som förekommer på de flesta förskolorna. Under dessa stunder 

sitter barnen tillsammans med andra och tolkar bilderna i böckerna. I förskolan kan 

barnlitteraturen användas på många olika sätt. Bland annat bidrar barnlitteraturen till barnens 

skapande i interaktion och litteraturen kan väcka funderingar. I barnens skapande inhämtas 

nya erfarenheter samtidigt som tidigare erfarenheter konkretiseras (Halldén, 2007, s. 120f). 

Bilderna i böckerna kan fylla en funktion att skapa och möjliggöra barnens agerande. Bilden 

väcker barnens idéer och kreativitet, bilden interagerar med barnen på ett lekfullt sätt 

(Halldén, 2007, s. 127).     

2.3 Matematik hos små barn 

Enligt Björklund (2009) finns matematik överallt och både barn och vuxna möter det 

omedvetet eftersom att man oftast inte reflekterar över att det just är matematik som man 

möter. Dessa vardagliga situationer kan vara exempelvis vid påklädningen då två skor och en 

mössa skall tas på eller vid matbordet där barnen kan jämföra volymen vatten som finns i 

deras glas. Grunderna för det matematiska tänkandet läggs i tidig ålder då toddlarna utforskar 

miljön runt omkring dem. Matematik ses även som ett nödvändigt och kommunikativt 

redskap för att ta sig an och förstå de problem som kan uppstå i vardagen (s. 11ff). ”Barn tar 

till sig begrepp och innebörder i alla sina möten med miljö och människor, men för att alla 

barn ska få en god grund för att utveckla sitt tänkande behöver de erfara matematik medvetet 

och fokuserat som en meningsfull del av sin vardag” (Björklund, 2009, s. 11). 

Barnets möjlighet till förståelse för matematik ligger delvis i samhällets händer. Samspelet 

med andra individer spelar därför en stor roll för barnens utveckling av kunskap och 

erfarenhet. Därför är pedagogernas förhållningssätt och förståelse för matematik viktig. Barns 

utveckling är individuell men det är den sociala omgivningen som lägger upp ramarna för 
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barns lärande. Matematik är ett stort ämne och det finns många olika sätt på hur matematik 

kan introduceras för barn (Björklund, 2007, s. 11ff). ”Lärares ökade kunskaper i hur 

matematik gestaltar sig för de yngsta barnen öppnar för många möjligheter att problematisera 

vardagliga begrepp och fenomen, så att de blir gripbara och användbara för barnen” 

(Björklund, 2012, s. 5).  

Läroplanen (98/10) säger 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 […] utvecklar sin förmåga att använda 

matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställningar […] utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp […] utvecklar sin matematiska förmåga 

att föra och följa resonemang” (s. 10).  

Studien TIMSS är en studie som genomförs regelbundet var fjärde år. Den genomfördes 

senast våren 2011 i Sverige där drygt 300 skolor deltog. Studien gjordes på elever i årskurs 4 

och i årskurs 8. Eleverna fick frågor gällande matematik och NO. Resultat av studien pekar på 

att svenska elevers prestationer i jämförelse med andra länder har försämrats när det gäller 

ämnet matematik. (Utvärderingsavdelningen, 2011).  

Nöjd (2010) skriver att forskning visar att barn som får möta matematiken på ett lustfyllt sätt i 

tidig ålder har bättre kunskaper inom matematiken när de gått ut grundskolan. För att kunna 

lyfta matematiken för barn i tidig ålder måste det bli tydligare vad matematik är och vilka 

kunskaper man vill att barnen ska utveckla. Matematiken handlar inte bara om siffror och 

uträkningar, utan även om former, mönster och rumsuppfattning, arkitektur och lägesord. För 

barnen i förskolan är t.ex. rumsuppfattningen viktigt för att de ska kunna förstå sin omvärld. 

Det poängteras att det handlar om att barnen ska få uppleva en lustfylld matematik i sina 

vardagliga situationer (Nöjd, 2010).  

Butterworth och Harris (1994, refererad i Björklund, 2007) påstår att barns utveckling av ett 

logiskt tänkande har en tydlig förbindelse till uppfattningen av matematik. Det hävdas att barn 

redan i tvåårsålder utvecklar ett systematiskt logiskt tänkande (s. 35). Att kunna urskilja 

likheter, olikheter, samband och förändringar mellan företeelser utgör en stor del i tänkandets 

utveckling (Björklund, 2009, s. 11). 
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2.4 Urskiljning av likheter och olikheter  

Här nedan beskrivs vikten av att ha en förståelse för likheter och olikheter som grund för 

sortering. ”Att urskilja likheter och olikheter är grundläggande för allt lärande, i och med att 

det är betydelsefullt att urskilja egenskaper och samband hos föremål och företeelser för att 

förstå dem på ett mera djupgående sätt” (Björklund, 2012, s. 102). Att kunna urskilja likheter 

och olikheter behövs för att kunna få en bättre förståelse för sin omvärld. Man måste därför 

vara uppmärksam på vad och hur barn upplever likheter och olikheter på olika sätt när de 

möter matematik i förskolan. Genom att låta barn få upptäcka och uppleva föremål genom alla 

sinnen och inte bara genom det visuella så kan det hjälpa dem i deras matematiska sätt att 

tänka (Björklund, 2012, s. 102ff).  

Barn urskiljer oftast form, färg och storlek genom det visuella och dessa områden är lätta att 

urskilja genom att dess likheter och olikheter är väldigt synliga. Eftersom de geometriska 

formerna är något som barn dagligen möter på i vardagen så är formen ett utav de vanligaste 

områdena som barn tar fasta på då det gäller likheter och olikheter. När barn får jämföra 

direkt och visuellt t.ex. en boll mot en annan boll så är det lättare för barnen att erfara formen 

på föremålet (Björklund, 2007, s. 89f). Erfarenhet och förståelse av likheter och olikheter är 

en av grunderna till att kunna sortera. Sortering är något som barn i ettårsåldern brukar 

använda sig av som tillvägagångssätt för att lösa problem (Björklund, 2007, s. 35). 

2.5 Sortering  

I detta avsnitt presenteras tolkningen av den litteratur som använts och som belyser sortering, 

samt varför det är viktigt att barn lär sig att sortera. Andersson & Kowalski (2010) menar att 

sortering är grunden till all matematik och genom sortering lär sig barnen att se vad som har 

gemensamma egenskaper. Då barnen får jämföra, upptäcker de likheter och olikheter hos 

föremålet. Sortering är något som sker ständigt och det uppfattas viktigt att ge barnen olika 

begrepp när det gäller sortering, för att berika deras språk och för att fördjupa deras förståelse 

(s. 39f). 

Forsbäck (2011) skriver att sortering är något som ofta sker spontant och är något som barn 

gör av sig själva. Sortering hjälper barnen att utforma sin vardag och när barnen sorterar 

upptäcker de kännetecken hos olika föremål. Det handlar om att barnen lär sig uppfatta 

olikheter och likheter. För att barnen ska kunna lära sig att uppfatta olikheter och likheter kan 

detta göras genom att barnen får jämföra två föremål, t.ex. en stor sten och en liten sten. 
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Fokus ligger här på att barnen får jämföra storlek. Genom att barn får sortera, utvecklas 

barnens kognitiva utveckling på ett positivt sätt. Dessutom utvecklar barnet ett logiskt 

tänkande och kunnande att använda regler. Barnens förståelse för matematiska begrepp 

utvecklas (s. 60f).    

Att introducera matematiska begrepp och göra dem begripliga för barn innebär att sätta ord på 

händelser, vilket barnen behöver för att upptäcka matematiken. Det innebär att uppleva, se 

och höra matematiken som finns omkring oss. Det handlar om att jämföra och se samband 

och ta tillvara på de många tillfällen som ges i olika vardagssituationer. Matematiska begrepp 

är något som barn möter tidigt och det kan vara begrepp såsom t.ex. olikheter, likheter samt 

delar och helheter. Begreppen stöder barnen i samspelet med andra människor. För att barnet 

ska förstå begreppen bör de få se begreppet i ett samband samt vilken betydelse begreppet kan 

ha (Gottberg, 2006, s. 18ff).  

”När barn urskiljer delar av någon helhet innebär detta att barnens medvetande riktas mot 

delarnas relationer till varandra och till helheten samt hur flera delar tillsammans kan bilda en 

helhet, som i sin tur kan återgå till sina ursprungliga beståndsdelar” (Björklund, 2007, s. 102).  

Utan delarna blir det ingen helhet och utan helheten finns inga delar. Sambandet mellan dessa 

delar och helheter är en grundläggande del av matematiken (Björklund, 2007, s. 102). 

Hur delar tillsammans bildar en helhet är något som barn kan utforska i t.ex. sandlådan där 

barnet öser sand i en hink eller att upptäcka att handen består av delar, där fingrarna är delarna 

av helheten, handen. Med hjälp av en vuxen får barnet stöd i att fokusera och där med att 

upptäcka, för att barnet ska kunna urskilja och se sambandet mellan helheten och delarna. För 

utan hjälp från en vuxen kan annars fokus bli antingen på delarna eller helheten och barnet får 

därför ingen förståelse för sambandet. I möten med andra människor i sin omgivning 

grundläggs barnets förståelse för hur delarna hänger ihop med helheten. Denna förståelse 

anses vara av stor betydelse för användandet av matematik (Björklund, 2012, s. 117ff). 

2.6 Begreppet toddlare 

Att använda sig av begreppet toddlare kan ge en klarare bild över vilka åldrar på barnen som 

det skrivs om i detta arbete. När granskning har gjorts på olika texter har det upptäckts att 

många använder sig av ”de yngre barnen” vilket kan anses ge ett vidare perspektiv av barnens 

ålder. När Løkken (2008) beskriver begreppet toddlare menar hon de allra yngsta barnen i 

förskolan, alltså de barn som är ett och två år. Begreppet visar inte enbart att det handlar om 
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barnens ålder, utan det handlar även om barnens speciella rörelse. Det är barnens sätt att gå på 

och de sätt som barnen rör sig på som hon menar med barnens speciella rörelse. Vidare 

skriver Løkken att genom kroppsligt umgänge visar toddlarna att de förstår varandra. I sitt 

görande där barnen härmar varandra, gestikulera och upprepar handlingar, skapar barnen 

gemenskap och förståelse. Det är med kroppen toddlarna bebor rummet och genom kroppen 

skapas meningsfulla handlingar (s.16ff ).   

   

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Det finns många olika teorier som förklarar lärande och barns utveckling och nästan alla 

teorier har sina egna utmärkande egenskaper och mål (Ling, 2014, s. 10f). Lärandet är alltid 

bundet till ett historiskt, kulturellt och socialt perspektiv, men vilken betydelse lärandet har är 

alltid beroende av vem som tolkar det (Björklund, 2012, s. 42).  

Vi har valt att låta vår produkt genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv på lärande med ett 

specifikt fokus på den proximala utvecklingszonen och vissa medierande redskap som 

beskrivs inom ett sociokulturellt perspektiv, varför vi gör nedan beskrivningar. Här nedan 

beskriver vi även variationsteorin som vi tolkar som en teori som kan förklara vikten av att 

låta barn urskilja likheter och olikheter. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv  

Den ryske psykologen och pedagogen Lev S. Vygotskij (1898 – 1943) kan sägas var den som 

ursprungligen formulerade det sociokulturella perspektivet. Då Säljö (2011) tolkar det 

sociokulturella perspektivet utgår han ifrån Vygotskij (1978). Sett ur ett sociokulturellt 

perspektiv sker människors lärande i sociala och kommunikativa kontexter. Vygotskij är en av 

de teoretiker som bidragit till det synsätt på lärande och utveckling som är aktuell idag (Säljö, 

2011, s. 170).  

 

Då Säljö (2011) beskriver det sociokulturella perspektivet använder han begreppet social 

interaktion som han anser är en central del i detta perspektiv. Med det menar Säljö att lärandet 

sker i samspel med andra människor, där olika sätt att samtala erfaras. I interaktionen delas 

erfarenheter, kunskaper, sätt att tänka och vi lär oss kommunicera med andra. Den generella 

kunskapen blir sen till individuell förståelse. Helt enkelt hjälps vi åt att förstå hur världen 

fungerar (Säljö, 2011, s. 177). ”Lärande är med andra ord en del av alla sociala sammanhang 



12 
 

och vi kan på så sätt och vis inte undvika att lära” (Säljö, 2011, s. 155).  

 

Vygoskij (1978, refererad i Evenshaug och Hallen, 2001) beskriver lärande och utveckling ur 

ett sociokulturellt perspektiv. Där betonas det dialogiska samarbetet. Ett samarbete som sker i 

kommunikation mellan barnet och den vuxne, där den vuxne ska vägleda och stötta barnet i 

sina upptäckter, för att barnet så småningom ska kunna öka sin förståelse (s. 136). 

3.1.1 Den proximala utvecklingszonen   

Säljö (2000) hänvisar åter igen till Vygotskij (1978) då han talar om den proximala 

utvecklingszonen. Teorin om den proximala utvecklingszonen grundas på att en mindre 

kompetent individ blir vägledd av en mer kompetent individ inom ett ämne eller problem. Då 

kan individen nå längre än vad individen skulle ha gjort om individen lämnats själv. Om 

barnet ska nå en högre utvecklingszon är samspelet och språket en viktig och avgörande 

faktor. ”En utvecklingszon kan därför på ett mer generellt plan ses som en guidning in i en 

speciell kulturs eller delkulturs sätt att uppfatta en företeelse” (Säljö, 2000, s. 122).  

Den proximala utvecklingszonens betydelse poängterar hur viktigt det är med en mer erfaren 

individ av ämnet som t.ex. pedagogen som handleder ett barn fram till lösningar av problem. 

Vägledaren kan hjälpa barnet fram till en lösning på problemet eller situationen genom att 

strukturera upp problemet i mindre avsnitt (Säljö, 2000, s. 120ff).  

3.1.2 Mediering och medierande redskap 

Säljö (2011) refererar åter igen till Vygotskij (1978) gällande begreppet mediering och 

medierande redskap som har en central roll i Vygotskijs syn på lärande. Mediering är en form 

av förmedling av ett speciellt innehåll. För att det ska kunna bli en mediering måste det finnas 

tre faktorer och dessa tre faktorer är en vuxen, ett barn och ett innehåll. Ett innehåll som 

förmedlas med hjälp av medierande redskap även kallade artefakter. Exempel på medierande 

redskap kan vara miniräknaren, alfabetet, symboler eller begrepp. Dessa redskap växer fram i 

samhället och är kulturella. Språket anses vara det viktigaste medierande redskapet för att 

kommunikationen med andra individer och det egna tänkandet ska fungera (Säljö, 2011, s. 

177).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv används dessa redskap som resurser för att i vardagen 

kunna förstå sin omvärld och bearbeta sina problem. Med de olika redskapen kan barnet 

närma sig verkligheten och skapa samband till omvärlden beroende på vilken betydelse 

redskapen har. Då barnet deltar i olika aktiviteter lär det sig hur man använder dessa redskap. 
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”I dessa verksamheter medierar redskapet verkligheten för barnet. Det innebär att lärandet 

präglas av redskapets karaktär” (Nelson & Svensson, 2005, s. 58).  

Kring ett medierande redskap kan barnen samspela, deras fantasi sätts igång, vilket skapar 

förutsättningar för kontakten mellan barnen. Exempelvis kan en bok vara ett medierande 

redskap, som barnen kan skapa en aktivitet kring. För barnen kan boken bli en mötesplats, där 

bilderna får liv och en unik värld blir till, som är full av fantasi. Det är något som skapas av 

barnen och som får en mening, en mening som skapas där och då. Det blir en upplevelse som 

skapas tillsammans med andra (Halldén, 2007, s. 120ff).        

3.2 Variationsteorin 

Enligt Marton & Booth (2000) bygger variationsteorin på forskning kring urskiljning och den 

har vuxit fram ur en fenomenografisk forskning. Fenomenografi är varken en metod eller en 

teori utan det är en ansats för att känna igen, redogöra och behandla människors olika sätt att 

uppfatta fenomen. Forskningen visar att variation finns i människors sätt att reflektera och 

förstå något (s. 146ff). Människan skapar en egen förståelse av miljön baserad på vad de har 

för tidigare erfarenheter. Individen kan därför vara medveten om många saker samtidigt men 

allt kommer inte fram utan bara en viss del av sina erfarenheter. Det som träder fram är oftast 

det som har koppling till den situation som man är i (Björklund, 2012, s. 43f). 

Inom variationsteorin finns några centrala delar som har stor betydelse för lärande. Enligt 

variationsteorin får olika begrepp sin mening genom i första hand skillnader. Koden till bättre 

lärande enligt denna teori är mönstret av något som variera och samtidigt något som förblir 

oföränderligt. För att förstå ett fenomen är det viktigt att vara uppmärksam på vad det är som 

ska variera och vad som ska vara konstant. Det är alltså innehållet på det vi fokuserar på som 

blir varierat, medan det innehåll vi inte fokuserar på förblir konstant (Ling, 2014, s. 8).  

Lärandeobjektet är det som man vill att barnet ska utveckla en uppfattning om och 

lärandeobjektet har en särskild betydelse inom variationsteorin. För att barnen ska kunna 

utveckla en förståelse för ett lärandeobjekt måste därför fokus ligga på det man vill att barnen 

ska lära sig. Det kan innebära att lärandet ligger i att urskilja vad och vilken aspekt som skiljer 

olika objekt åt. Är det formen, färgen eller storleken som skiljer två objekt från varandra. För 

att barn ska kunna skilja ut egenskaper hos objekt som är likadana eller olika är det viktigt att 

objektet förekommer över tid och rum. Då man arbetar med ett lärandeobjekt ska man ta 

hänsyn till att barns upplevelser kan ha olika innebörd för dem beroende på vilken erfarenhet 

de har (Marton & Booth, 2000, s. 146ff).   
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När man ska välja ut ett lärandeobjekt är det inte bara viktigt att tänka på vilket ämne man ska 

lära ut, utan man måste också utgå ifrån vad barnen har för tidigare erfarenheter om ämnet. 

För att få en förståelse av lärandeobjektet måste man vara medveten om att den miljö man 

befinner sig i påverkar (Ling, 2014, s. 34ff). Miljön kan påverka lärandesituationen därför är 

det viktigt att tänka på vad som finns runtomkring för att barnen inte ska rikta sin 

uppmärksamhet mot andra saker. Under en promenad kan pedagogens mål vara att rikta 

barnens uppmärksamhet mot att sortera olika föremål i naturen, men barnen hade fullt fokus 

på att försöka ta sa sig fram genom skogens alla hinder såsom pölar, buskar och hala pinnar 

(Björklund, 2012, s. 11f). 

Ett exempel på hur man kan använda sig av variationsteorin i praktiken för att belysa 

lärandeobjektet om man vill hjälpa barn att urskilja t.ex. färgen röd, som i detta exempel är 

lärandeobjekt. Då måste man visa barnen andra färger som inte är röda. Man kan alltså lära 

barnen begreppet röd genom att peka på en röd legobit och säga röd och sedan peka på en blå 

legobit och säga blå. Man behåller alltså legobiten konstant medan färgen varieras. För att 

barnen sedan ska urskilja röd från legobit, blir nästa steg att visa barnen föremål som är röda, 

t.ex. en röd stol, ett rött bord eller ett rött tyg. Man måsta alltså använda rätt variationsmönster 

för att barnen ska lära sig urskilja färger (Ling, 2014, s. 40). 

4. Från idé till prototyp 

Här nedan beskriver vi hur vi har arbetat under vår genomförandeprocess. Utgångspunkten är 

syftet och de teoribeskrivningar vi gjort här ovan. 

4.1 Kartläggning av liknande produkter  

4.1.1 Bibliotekssökningar 

Då man arbetar med ett kortare projekt som detta, är tiden begränsad och därför kan det vara 

bra att starta med det som finns tillgängligt i biblioteket (Bell, 2011, s. 83). Så för att ta reda 

på vilket utbud som fanns om en liknande produkt som vi tänkt framställa började vi med att 

söka via Almedalsbibliotekets sökkatalog på barnböcker med matematik. Träffarna vi fick var 

tolv men böckerna var endast kurslitteratur. Den litteraturen kunde vi användning oss av då vi 

skulle skriva rapporten. När vi inte hittade det vi sökte beslutade vi oss för att gå ut bland 

bibliotekets hyllor och leta efter barnböcker med titlar som kan ha samband med vårt 

ämnesområde och som kan tänkas vara relevanta. Bland hyllorna kunde vi hitta några få 

barnböcker, men de flesta med inriktning på att räkna. Vi kunde inte hitta några barnböcker 
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med inriktning på sortering.     

 

Då fortsatte sökandet via Uppsalauniversitets biblioteks söktjänst på engelska ord, där 

använde vi oss av ord som infants*, mathematics. Vi sökte på fulltextvarianten och peer-

reviewed. Peer-reviewed innebär att texten är granskad. Asterisk placerades i slutet av infants 

för att ge olika stavningar och där med olika ord (Bell, 2011, s. 87ff). Sökningen gav oss då 

2281 träffar och de flesta riktade sig till barn över tre år. När vi ändrade sökordet till 

toddlers*, mathematics, gav det oss 284 träffar. Dessa tidskriftsartiklar tyckte vi inte var 

relevanta för den produkt som vi ska utforma eftersom artiklarna mest berörde de äldre barnen 

i förskolan, men artiklarna gav oss ändå hjälp till att hitta annan litteratur som vi ansåg vara 

mer relevant till vårt arbete. 

4.1.2 Sökningar på nätet  

”De vanligaste sökmotorerna letar igenom ett stort antal webbplatser i sökandet efter de källor 

eller det material man beskrivit med hjälp av nyckelord eller fraser och gör att man får 

tillgång till tusentals webbplatser” (Bell, 2011, s. 87). För när vi använde Google 

(http://www.google.se) som sökmotor sökte vi på barnböcker med matematik vilket gav 

många träffar men många av dem var uppsatser eller examensarbeten om barnböcker med 

matematik. Bell (2011) poängterar att problemet med denna enorma databas som Google, är 

att man får för mycket information när man använder olika sökord och att välja i all den 

informationen kan ta mycket lång tid. Man måste specificera sina sökord för att undvika 

irrelevanta träffar. Då man inte får fram några användbara resultat från en sökning kan det 

vara bra att försöka med alternativa sökord för att minska antalet träffar (s. 87ff).  

Efter sökningar i biblioteket och på nätet kan vi konstatera att i den grad vår sökning utgör 

finns inte så många småbarnsböcker med synlig matematik som liknar vår produkt. Vi vill 

poängtera att vi är medvetna om att just de sökord och just de sökmotorer vi har använt oss 

av, begränsar utfallet i vårt sökande. Däremot om vi hade gjort sökningar på flera olika sökord 

och på flera olika sökmotorer, hade det förmodligen gett oss betydligt fler möjligheter men 

tidsutrymmet för detta fanns inte.  

http://www.google.se/


16 
 

5. Inför utformningsprocessen 

5.1 Tryckning av barnboken 

Vi började med att ta reda på vart man kunde trycka upp en bok lokalt, men efter lite letande 

märkte vi att det var alldeles för dyrt och att det skulle ta för lång tid att trycka boken vid ett 

lokalt tryckeri. Tillslut beslutades det att istället trycka boken genom att göra en fotobok där 

man både kan lägga in bilder och skriven text. Detta sätt var lämpligare då det var betydligt 

lägre priser och leveranstiden var avsevärt kortare. Företaget som vi valde att trycka vår 

fotobok i är Önskefoto (http://www.onskefoto.se) som är ett företag som bland annat 

producerar fotoböcker.   

6. Idén om barnbok  

Bibliotekets böcker har varit vår inspirationskälla på hur barnböcker kan vara uppbyggda. Där 

barnböcker med endast bilder och barnböcker med berättelser tittades igenom för att ge oss en 

bättre bild på hur barnböcker kan vara uppbyggda. Det vi kom fram till var att i vår barnbok 

skulle karaktärerna vara djur och då valde vi en gris och en hund. Detta för att en gris och en 

hund är något som vi tror att de flesta barn känner igen.  

Vi bestämde oss sedan för att börja med att brainstorma med hjälp av en tankekarta. En 

tankekarta som syftade till att förtydliga våra tankar, idéer och tips på vad man bör tänka på 

då boken ska konstrueras samt tänkbara problem som kan dyka upp. I vår efterföljande 

diskussion kom vi fram till att produkten ska vara i ett format som gör att den ska vara lätt att 

bära med sig. Då man även ska kunna ta med produkten till utemiljön. I boken ville vi ha en 

berättelsedel på den vänstra sidan och med tillhörande uppdrag på den högra sidan. Därefter 

gjordes en prototyp där det testades vart på sidorna i boken om text och bild skulle placeras.   

Bilderna som ska används till boken är eget tagna fotografier. Vår tanke var att de fotografier 

som ska användas till berättardelen ska göras om till tecknade bilder. Grunden till detta är för 

att särskilja på verklighet och påhittad berättelse. De tecknade bilderna är omgjorda i en 

applikation som finns för mobilen som heter Cartoon Photo. Denna applikation är nerladdad 

genom Android Google Play Butik. 

Rekvisitan till bilderna är föremål som vi har hemma eller som har lånats från en förskola. 

Föremålen till berättardelen är föremål som vi tror är välkända för de flesta barn. Utifrån våra 

egna erfarenheter är dessa föremål vardagliga i barnens omgivning. Anledningen till att vi valt 

föremål som är välkända för barnen är att utgå från deras tidigare erfarenheter. Samt att deras 
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nyfikenhet och fokus ska vara på ämnet som ska förmedlas och inte föremålet. På bilderna 

finns därför endast föremål som är kopplat till matematik och sortering.   

          

7. Målgruppsbeskrivning 

Vår målgrupp är främst pedagoger i förskolan som arbetar med toddlarna, de barn som är ett 

och två år. Boken ska vända sig till pedagoger som söker ett lättillgängligt och pedagogiskt 

material med konkreta tips. Boken ska vara så lättförståelig att alla som arbetar i förskolans 

verksamhet ska kunna använda materialet.   

  

8. Beskrivning av bokens funktion 

Boken tar sin utgångspunkt i matematiken och då främst sortering. Förhoppningen är att höja 

intresset hos pedagogerna för att arbeta med matematik i verksamheten. Samtidigt är målet 

med boken att få barnen nyfikna på matematik. Boken ska inspirera pedagogerna till ett 

lustfyllt lärande tillsammans med barnen som kan leda till att upptäcka matematiken i 

vardagen. Boken kan fungera som en introduktion till matematiken för barnen i tidig ålder 

därför riktar sig boken till toddlarna.  

Boken kan användas som underlag för diskussion och samtal kring matematik där pedagogen 

vägleder barnen i lärandet. Ett lärande som sker i samspel, interaktion och kommunikation 

med andra. I detta fall kan boken ses som ett medierande redskap för lärande om matematik. 

Materialet till aktiviteterna som finns i boken ska vara lättillgängligt och vanligtvis 

förekomma i verksamheten på förskolan, såsom klossar, bollar, legobitar etc. I boken finns 

variation på lärandeobjekt som färg, form och storlek. För att få en förståelse för dessa 

egenskaper är det viktigt att uppmärksamma barnen på vad det är som ska variera och vad 

som ska vara konstant. Boken är konstruerad för att vara ett konkret material, den ska vara lätt 

att plocka fram exempelvis under samlingen, men även under andra aktiviteter på förskolan. 

 

9.  Etiska överväganden i samband med utvärdering 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har de som deltagit i 

utvärderingen informerats om syftet med vår produkt samt syftet med utvärderingen. 
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Dessutom har deltagandet i utvärderingen varit frivilligt utifrån samtyckeskravet. Vi har även 

tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär att deltagarnas kommentarer endast kommer att 

användas till denna rapport. Utifrån detta är samtliga deltagare anonyma. 

 

10. En ingående beskrivning av arbetsprocessen och olika val 

10.1 Bokens innehåll - val av aktiviteter 

Enligt Björklund (2012) är det vanligast hos barn att de främst uppmärksammar färg, form 

och storlek när det gäller att urskilja likheter och olikheter på objekt. Detta för att former, 

storlekar och färger är konkreta att peka på och att det är aspekter som finns överallt i 

vardagen (s. 104). Då det gäller storlek skriver Forsbäck (2011) att bollen är ett bra föremål 

att använda då barn ska urskilja stor och liten. Därför att bollen varken är lång eller kort, smal 

eller tjock. Bollen har en sluten form som är rund (s. 63). I enlighet med detta har vi valt att 

använda oss av dessa egenskaper såsom färg, form och storlek i vår barnbok.  

Utifrån variationsteorin valde vi att variera lärandeobjektet i aktiviteterna i barnboken för att 

hjälpa barnen att urskilja det man vill att barnen ska få en förståelse för. Det innebär att syftet 

med aktiviteterna blir att barnen ska få en förståelse för att kunna urskilja vad och vilken 

aspekt som skiljer olika objekt åt, som i detta fall är färg, form och storlek.      

Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv bygger aktiviteterna på samspel mellan 

barn-barn och pedagog-barn. Utifrån den proximala utvecklingszonen vägleder och stöttar 

pedagogen barnen i aktiviteterna, för att barnet ska ges möjlighet att nå en högre 

utvecklingsnivå.        

10.2 Bokens innehåll - berättelsens upplägg  

Berättelsen i barnboken utgår från barnens vardag för att de ska kunna känna igen sig, vilket 

kan vara motiverande för att barnen ska få en förståelse för matematik. Det är viktigt att 

barnen får en förståelse för att det finns ett samband mellan matematiken och deras vardag. 

Barnboken är full med matematiska begrepp och pedagogens uppgift blir att belysa 

matematiken i berättelsen. Utifrån teorin om ett medierande redskap kan berättelsen användas 

som en resurs för att barnen i sin vardag ska kunna förstå sin omvärld och bearbeta sina 

problem. Berättelsen kan då bli en hjälp för barnen att kunna närma sig verkligheten och 

skapa samband till omvärlden.  
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Vi har valt att berättelsen ska utgå ifrån sortering för att det anses vara grunden till all 

matematik. Dessutom är sortering något som sker spontant och det är något som sker ständigt, 

det anses även viktigt att ge barnen olika begrepp. I vår barnbok har vi valt att koppla 

berättelsedelen till aktivitetsdelen och tvärtom, för att bokens delar ska höra ihop och bilda en 

helhet.             

10.3 Val av färger  

Defekt färgseende är något som har varit i åtanke när konstruktionen på denna produkt har 

skett. Det är vanligare att det förekommer hos pojkar än hos fickor att ha ett defekt 

färgseende. Med defekt färgseende menas att man kan ha svårigheter med att se skillnaden 

mellan rött och grönt (Lindberg, 2014). Därför har vi haft åtanke att inte kombinera rött och 

grönt när produkten designades. Färgerna som kommer att användas i boken är mestadels 

grundfärgerna, vilket är röd, gul och blå. För att det inte ska bli för begränsat kommer det att 

förkomma andra färger på vissa sidor.  

10.4 Val av format och design   

Boken är i storlek 21 x 21 centimeter och omfattar 24 sidor. På varje uppslag i boken är 

bakgrunden på den vänstra sidan i en grön nyans och på den högra sidan är bakgrunden i en 

gul nyans. Orsaken till att färgerna är i nyanser är för att fokus ska ligga på bilden och texten 

och inte bakgrunden. Anledningen till att sidornas bakgrunder har olika färger är för att 

särskilja berättelsedelen från aktivitetsdelen. De övriga färger som finns i boken är mestadels 

grundfärger. Runt varje bild finns en svart ram för att förtydliga bilden. De ramar som finns 

på vänster och höger sida skiljer sig från varandra utseendemässigt för att ytterligare särskilja 

på berättardelen och aktivitetsdelen. Typsnittet är Comic Sans som har använts genom hela 

barnboken, för att det ska vara enhetligt. Teckensnittet har varierat från 18 till 24 lite beroende 

på hur mycket text som skulle få plats på varje sida  

Framsidan av boken visar bokens tema där bokens huvudkaraktär omringas av material som 

förknippas med matematik. Materialet som omringar huvudkaraktären är det material som 

genomsyrar hela boken vilket är färg, form och storlek. Färgerna på framsidan är tydliga 

genom att bilden inte innehåller några nyanser förutom omslaget som är i en mildare nyans av 

grön. Detta för att framhäva bilden och sätta den i fokus och inte omslaget. Bilden på 

framsidan är ett fotografi där fotots bakgrund är röd för att den färgen har stor kontrast i 

förhållande till föremålen.  
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På sidan 1 i boken finns det förslag på idéer som kan hjälpa pedagogerna under arbetet med 

boken. Förslagen är konkreta, korta och tydliga för att underlätta för läsaren samt för att det 

ska vara lätt att arbeta utifrån. Färgerna och formerna på detta uppslag är sådana som 

återkommer i boken.  

På det andra uppslaget börjar en kortfattad berättelse med en tillhörande bild. På bilden syns 

bokens huvudkaraktär, bilden hjälper läsaren att konkretiserar handlingen i texten. Det ges 

även förslag på en aktivitet som har med sortering och berättelsen att göra. Här finns även 

förslag på andra sätt att utföra aktiviteten. På uppslaget går det att läsa om det som man bör ha 

i åtanke då aktiviteten utförs. De efterföljande uppslagen har samma upplägg.  

På sidan 20 av 24 sidor i boken finns det beskrivning på några av de lekar som görs under 

aktivitetsdelen inne i boken. Sidan 21 ger tips på sånger, både med och utan rörelse men även 

förslag på var man kan hitta dessa sångtexter på nätet. På sidan finns det även bild på noter 

vilket ger en känsla av lekfullhet. I boken på sidan 22 finns det tips på olika applikationer som 

man kan ladda ner till t.ex. surfplattan. Även på denna sida finns det en bild som symboliserar 

lekfullhet samma gäller även nästa sida där det ges tips på internetsidor, där man kan hitta 

sånger, ramsor och lekar med olika inriktningar. Inriktningarna är kopplade till matematik och 

sortering. På sista uppslaget finns en avslutande förklaring till varför boken är gjord. Bokens 

baksida är en text som innehåller en summering av boken.   

10.5 Svårigheter under processens gång 

Under processens gång av boken har vissa svårigheter uppstått. Några av dem har vi löst med 

en gång medan några av svårigheterna har följt oss i arbetet under hela processen. Bland annat 

var vår förhoppning att bokens format skulle vara A5-format vilket är 21 x 15 centimeter. I 

det företag vi valde att trycka vår produkt är Önskefoto (http://www.onskefoto.se), så fanns 

inte det format som vi önskade. Istället valdes ett format som låg närmast 21 x 15 centimeter, 

vilket var 21 x 21 centimeter. En annan svårighet som dök upp då vi skulle göra boken hos 

Önskefoto (http://www.onskefoto.se) var att produktion och leveranstiden var längre än vi 

hade hoppats på. Vilket innebar att vi fick kortare tid på oss att färdigställa och bearbeta 

boken än vi hade tänkt. Dock gav Önskefoto (http://www.onskefoto.se) möjligheten att dela 

boken med andra för att läsa boken online. Vi tog denna möjlighet i fall att boken inte skulle 

hinna komma i tid. Det försäkrade oss om att vi skulle ha ett färdigt material för andra att 

opponera och granska.  

 

http://www.onskefoto.se/
http://www.onskefoto.se/
http://www.onskefoto.se/
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Efter de sökningar vi har gjort om en produkt som liknar vår idé finns det enligt oss inget 

liknande material men det kan mycket väl finnas liknande böcker men vi lyckades inte hitta 

dem. Detta anser vi är både positivt och negativt. Positivt därför att då blir vår bok den enda 

som finns. Negativt för att det då inte finns någon annan bok att jämföra med samt att 

svårigheten blir att veta om det finns något behov av vårt material.  

  

 

11. Utvärdering av produkten   

På grund av tidsbrist blev det en mindre utvärdering av boken i form av ett frågeformulär. 

Från början var vår tanke att låta några pedagoger arbeta med produkten. Det skulle ge oss 

möjlighet att intervjua pedagogerna och då få reda på om de anser att produkten är användbar 

för att arbeta med i verksamheten. En observation var tänkt att göras under de tillfällen som 

pedagogerna arbetade med produkten. Observationens syfte skulle i så fall vara att se hur 

barnen reagerade på materialet och om produkten fångade barnens intresse. 

 

För att utvärdera produkten skickade vi ut ett dokument via mejl där vi länkande till boken. 

Dokumentet skickades ut till fyra pedagoger som arbetar inom förskolan, tillsammans med ett 

frågeformulär där pedagogerna skulle kommentera de fyra frågorna. I enlighet med Bell 

(2011) har vi valt att använda oss av öppna frågor i frågeformuläret vilket innebär att den 

förväntade responsen är ett ord, en fras eller en längre kommentar (s. 138f). Frågorna i 

frågeformuläret behandlade bokens styrkor och svagheter. Det vi ville ha svar på var om 

pedagogerna skulle kunna tänka sig att använda boken i verksamheten. Om bokens aktiviteter 

är genomförbara samt om bokens utformning är inbjudande. Frågorna skulle ge svar på om 

texten var lättförståelig samt om pedagogerna kunde ge några förslag på förbättringar eller om 

något i boken var otydligt.  

12. Resultat av utvärderingen  

Av de fyra utskickade frågeformulären fick vi tillbaka fyra svar. Vi har valt att benämna 

pedagogerna med ”pedagog 1”, ”pedagog 2”, pedagog 3” och ”pedagog 4”.  Detta för att vi 

vill att pedagogerna ska förbli anonyma samt att det inte är relevant för någon att veta 

pedagogernas namn. Vi är medvetna om att denna utvärdering endast ger oss kommentarer 

från ett fåtal personer och därför blir denna utvärdering begränsad.  
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Den första frågan innefattar om pedagogerna skulle kunna tänka sig att arbeta med materialet 

i verksamheten och denna fråga är relevant då vi vill veta om materialet är användbart. Svaren 

på denna fråga är att de alla fyra pedagogerna skulle kunna arbeta med detta material i 

verksamheten. Pedagog 1 ansåg att boken är lätt att läsa, lätt att arbeta med och ger ett intryck 

av att vara ett material som man ”bara kan ta fram”. Pedagog 2 kommenterade att boken kan 

få igång ett samtal mellan pedagog och barn. Pedagog 3 kommenterade: ”Absolut! Det är ett 

enkelt, konkret, användbart material som är lätt att förstå oavsett vilket matematisk bakgrund 

pedagogen har med sig!”. Pedagog 4 skriver att boken absolut skulle kunna användas i 

verksamheten.  

Den andra frågan innefattar om hur pedagogerna upplevde aktiviteter i materialet och om 

aktiviteterna är möjliga att utföra i barngruppen. Sammanfattningen på kommentarerna på 

denna fråga är att aktiviteterna är möjliga att göra i barngruppen. Pedagog 1 anser att 

aktiviteterna passar bra in på barnen och att svårighetsgraden går att anpassa beroende på 

barngruppen. Pedagog 2 kommenterade att aktiviteterna känns användbara dock hade 

pedagog 2 en synpunkt på en aktivitet som ansågs vara språkligt svårbegriplig. Pedagog 3 

svarar att aktiviteterna är anpassningsbara samt är lätta att variera. Pedagog 4 kommenterade 

att aktiviteterna är enkla och att man kan använda sig av enkel rekvisita. 

Fråga tre belyser materialets utformning såsom bilder, layout och text. Där har pedagogerna 

kommenterat att materialets utformning är konkret, ger bra tips och en pedagog ger förslag på 

språkförbättringar. Pedagog 1 kommenterar att det är bra med två versioner av tips på 

aktivitetssidan. Pedagog 2 kommenterade att det ibland blir mycket ord på samma sida. 

Pedagog 3 tycker att boken är lättförståelig. Pedagog 4 tycker att det är färgglada bilder och 

motiv som barn känner igen från sin egen vardag.     

Den fjärde och sista frågan efterfrågar förslag på förbättringar, otydligheter och pedagogernas 

övriga kommentarer på materialet. Under denna fråga var det tre av pedagogerna som 

kommenterade och de gav förslag på olika sätt hur man kan arbeta med boken. Pedagog 1 

kommenterade: ” Första gången jag läste boken så tänkte jag att vad svårt att först läsa en sida 

om grisen och sedan göra aktiviteterna. Att det liksom skulle bli en hel massa aktiviteter om 

man skulle läsa hela boken med en gång. Men lite trögtänkt som jag är så kom jag på 

snilleblixten att det går ju lika bra att bara läsa berättelsen om grisen och strunta i 

aktiviteterna”.  Pedagog 3 tyckte att det var bra med tips i slutet av boken. Pedagog 4 

kommenterade att den var bra och kan gärna tänka sig att arbeta med den ute i verksamheten.  
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13. Våra egna reflektioner över produkten 

Då vi fick boken i vår hand och utvärderade den upptäckte vi några fel samt några 

förbättringar vi skulle vilja göra. På första uppslaget skulle texten i den röda kvadraten 

omformuleras så att det skulle bli mer lättförståeligt. På det tredje uppslaget på den vänstra 

sidan har det upptäckts ett stavfel. Det står knäckamacka, men det ska stå knäckemacka. På 

uppslag 7 har bilderna på vänstra sidan hamnat i fel ordning. På det nionde uppslaget kan det 

tyckas att det finns överflödiga ord. På den högra sidan på samma uppslag har vi upptäckt ett 

mellanslag för mycket efter en punkt. På sidan där det ges tips på lekar upptäcktes ett stavfel 

vilket är att blompinnar har stavats med två mm. Sidan med tips på sånger har det inte skrivits 

in någon internetadress till sången ”här är långman”. På sidan med tipsen på appar skulle det 

ha gjorts en noggrannare undersökning om apparna gick att ladda ner från fler sidor än bara 

Google Play Butik. På det allra sista uppslaget står det att denna bok är en del av ett 

examensarbete vilket det inte är utan det ska stå självständigt arbete. Vi kom på att den sidan 

skulle ha varit i början av boken då det är mer som en introduktionstext.  

Varför uppkom dessa fel? Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Vad har vi lärt oss av detta? 

Vad kan vi lära andra som tänker göra något liknade självständigt arbete? För det första hade 

vi alldeles för bråttom med att skicka boken på tryckning, anledningen var att vi gärna ville ha 

den fysiska versionen. I efterhand kan vi konstatera att det inte var nödvändigt att ha en fysisk 

produkt utan det hade räckt med en digital version. Det är också lätt att bli ”förblindad” av sin 

egen text, med det menar vi att hur många gånger man än går igenom sin text hittar man nya 

fel.      

I det stora hela är vi mycket nöjda med produkten förutom de brister som funnits. Vi anser att 

produkten uppfyller det syfte som vi från början strävat efter. Det svåra var att avgöra hur 

slutprodukten skulle bli med layout och text, men då produkten levererades till oss blev vi 

mycket överraskade. Resultatet visade tydligare bilder och större text än vad som hade 

förväntats.          

 

14. Slutsatser och reflektion    

Slutsatsen vi kan dra utifrån utvärderingen av produkten är att alla pedagogerna som deltog 

ställer sig positiva till materialet. De uttrycker att materialet är användbart i verksamheten, det 
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är lättillgängligt, konkret samt att produkten är tilltalande. Vi kan dra slutsatsen att vårt syfte 

med barnboken överensstämmer med pedagogernas kommentarer från utvärderingen.  

Om tid funnits hade vi gjort produkten mer utförlig med fler sidor som ger förklaring på vilka 

didaktiska övervägande som gjorts i produkten. Produkten skulle kunna utvecklas och 

anpassas till de äldre barnen genom att lägga till andra utmanande aktiviteter och tips. 

Dessutom skulle vi vilja utveckla produkten till en applikation. En applikation med ljud, text 

och bild som är baserade utifrån produkten. Vi tror också att tidsbristen har begränsat vår 

möjlighet att dela produkten med andra verksamma pedagoger. Om vi hade haft mer tid för 

arbetet hade vi valt att pröva produkten ute i verksamheterna, för att få syn på hur toddlarna 

kan uppfatta och klara aktiviteterna i boken och hur fokus på sorteringen kunde hållas. Det 

hade gett oss mer underlag för en bredare utvärdering. Vi är medvetna om bristen i att 

barnboken inte har testats i en barngrupp och därmed ger oss en bristfällig utvärdering.  

Genom all den litteratur vi har bearbetat har vi insett att pedagogen har en viktig roll i barnens 

utveckling och lärande. Det handlar om att pedagogen kan se matematiken i vardagliga 

situationer och att tillsammans med barnen upptäcka den. En pedagog som utmanar barnen 

utifrån deras tidigare erfarenheter av matematiken. Pedagogen bör vara aktiv, spontan och 

skapa möjligheter för utveckling och lärande. 

Sterner (2011) menar att vuxna inte ska vara rädd för att använda ett korrekt språk i samspelet 

med barnen. För det är i mötet med de olika begreppen i meningsfulla kontexter som barnen 

så småningom kommer att lära sig innebörden av dessa begrepp. Sterner menar att under sin 

tid på förskolan finns många matematiska begrepp som barnen skall utveckla en förståelse för 

(s. 51). I likhet med Sterner och i bearbetningen av litteraturen har vi kommit fram till att vi 

tycker det är viktigt att pedagoger vågar benämna föremålen såsom till exempel triangel och 

kvadrat med korrekt begrepp. Vilket är något som vi också poängterar i vår produkt.  

Vi har under arbetets gång fått en större insikt om matematiken och dess betydelse för barnens 

lärande. Detta arbete har också gett oss en förståelse för varför man bör introducera 

matematiken i tidig ålder. Läroplanen för förskolan (98/10) poängterar att barnen ska erbjudas 

en god pedagogisk verksamhet. En verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en 

helhet (s. 5). Vår tolkning av detta är att barnen ska på ett lustfyllt sätt i samspel med andra 

utveckla sin kunskap i olika ämnen som läroplanen belyser. 
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16. Bilagor 

 

Bilaga 1. Barnboken - frågeformulär 

Bilaga 2. På upptäcktsfärd med Grisen 
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Bilaga 1. Barnbok – frågeformulär 

 

Fråga 1: Skulle du kunna tänka dig att arbeta med materialet i verksamheten? 

Varför/varför inte? Kommentar: 

 

Fråga 2: Hur upplevde du aktiviteterna i materialet? Tror du att de är möjliga att göra i 

barngruppen?  Kommentar: 

 

Fråga 3: Vad tycker du om materialets utformning? Bilder? Layout? Text? 

 Kommentar: 

 

Fråga 4: Förslag på förbättringar, var något otydligt? och övriga kommentarer? Kommentar: 
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Bilaga 2. På upptäcktsfärd med Grisen 

 

Länk till boken: http://www.onskefoto.se/se-online-fotobok/171c2a75-6f6d-40e8-ae92-

3ce9cd03a093 

Om länken inte går att öppna så har vi klistrat in boken här under men det är lättare att bläddra 

i boken genom länken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.onskefoto.se/se-online-fotobok/171c2a75-6f6d-40e8-ae92-3ce9cd03a093
http://www.onskefoto.se/se-online-fotobok/171c2a75-6f6d-40e8-ae92-3ce9cd03a093
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