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SAMMANFATTNING 

 

Denna litteraturstudie syftar till att avgöra huruvida forskning stöder hypotesen om att 

om barn får ett tidigt positivt möte med matematik ger en god grund för ett senare 

matematikintresse i skolan. Enligt förskolans läroplan ska grunden för utveckling och ett 

livslångt lärande främjas hos barnen redan i förskolan. Den aktivitet som barnen deltar i 

ska vara rolig, pedagogisk och säker. Åren innan skolan börjar är viktiga eftersom det är 

då barnens färdigheter etableras. Dock är det också i förskoleåldern som barnen 

utvecklar fördomar, attityder och tankar om vad matematik är. En viktig faktor är lärarna 

i förskolans kompetens. Läraren måste ha goda ämneskunskaper för att kunna skapa 

stimulerande lärandesituationer och kunna identifiera och stödja barnen i deras 

matematiska utveckling. Ökas lärarnas ämneskunskaper så ökar även barnens 

matematiska kunskap automatiskt.  

 

 

ABSTRACT 

 

This study aims at determine whether research supports the hypothesis that if children 

get an early positive meeting with mathematics provides a good foundation for later 

math interest in school. According to the preschool curriculum the preschool should lay 

the foundation for a lifelong learning and promote children´s development and learning. 

The activity which the children are participating should be fun, educational and safe. 

The years before school start is important because this is when the children´s skills are 

established but it is also where they develop their prejudices, attitudes and thoughts 

about what mathematics are. An important element is the teachers´ competence; the 

teacher must have good subject knowledge to create stimulating learning situations and 

identify and support children in their mathematical development. Increasing teachers´ 

knowledge the children´s mathematical knowledge will increase automatically.  
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1 INTRODUKTION 

De erfarenheter vi har av matematik från vår skoltid är skilda då en av oss alltid har 

haft svårt för matematik och kämpat igenom matematiklektionerna utan större 

förståelse. Den andra av oss har haft det lättare och tyckt att matematik är något 

lustfyllt, roligt och den matematiska förståelsen har funnits där under skoltiden. Den 

matematik vi har läst under universitetstiden har gjort att våra ögon har öppnats för 

att matematik är mer än att bara räkna samt hur vi kan synliggöra matematiska 

begrepp i arbetet med förskolebarn. 

 

Barnets första möte med matematik i förskolan är betydelsefull och påverkar barnets 

framtida möjligheter och förhållningssätt till matematik (Ahlberg, 2000). I 

läroplanen för förskolan står det att: 
  

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg 

och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda en trygg omsorg. (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5).  

 

Malmer (2000) menar att barns intresse för situationer med matematiskt innehåll 

börjar redan i 2-3 årsåldern. Barn besitter ofta stor kompetens att lösa ganska 

komplicerade matematiska problem (a.a.). En av de viktigaste uppgifterna enligt 

Ahlberg (2000) är strävan efter att ge barnen upplevelser som är lustfyllda och 

verklighetsförankrade och som i sin tur leder till en positiv inställning till matematik 

hos barnet. Upplever barnen matematik som något negativt kan den känslan följa 

med barnet ända upp i vuxen ålder. Även Bergius och Emanuelsson (2000) menar att 

tiden före skolstart är mycket viktig. Det är där barnens kunnande grundläggs, men 

även där deras fördomar, attityder och inställningar till matematik (a.a.). Linder m.fl. 

(2011) visar att om de små barnen erbjuds matematikinlärning genom meningsfulla 

och njutbara erfarenheter finns det en större chans till att barnen uppskattar 

matematik och fortsätter utveckla sin matematiska förmåga senare i skolåren. 

 

I läroplanen för förskolan står det att förskolan skall 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, 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 10). 

Genom att använda sig av matematik i meningsfulla sammanhang skapas nya 

utmaningar och barnen får tilltro till sitt eget tänkande (Björklund, 2007). Utefter de 

strävansmål som finns i Lpfö -98 (Utbildningsdepartementet, 2010, s.10) så bör 

förskollärarna aktivt arbeta för att barnen dagligen skall möta begrepp, idéer och 

utmaningar som har en naturlig anknytning till matematik. Utifrån detta blev vi 
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intresserade av hur viktigt det är att förskollärarna i förskolan är medvetna om den 

matematik som finns runtomkring oss för att kunna skapa meningsfulla sammanhang 

i den lärande verksamheten därav denna litteraturstudie. 
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2 BAKGRUND 

I bakgrundskapitlet kommer tidigare forskning kring betydelsen av ett tidigt positivt 

möte med matematik att presenteras. Fokus kommer att ligga på betydelsen av en 

god matematisk kunskap hos förskollärarna och hur denna kan gynna barns 

utveckling inom matematikämnet. 

2.1 Matematisk kunskap hos pedagogen 

I läroplanen för förskolan (Lpfö -98) står det skrivet att förskollärarna i förskolan ska 

vägleda barnen in i aktiviteter för att utveckla nya kunskaper. Det krävs att den 

vuxne i förskolan har ett förhållningssätt till barnen där olika sätt att lära bildar en 

helhet och balanseras utifrån barnens språk och kunskaper 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Barn möter många olika matematiska begrepp i 

sin omvärld och det krävs att pedagogerna runt omkring barnen synliggör den 

förståelse barnen har och det initiativtagande som barnen gör i olika matematiska 

situationer (Björklund, 2008). 

 

Språket mellan pedagog och barn har en avgörande effekt på hur samspelet mellan 

dem kommer att fungera. Pedagogen bör tala med barnet och inte till barnet då det är 

först när pedagogen lyssnar på barnet som den får reda på vilken matematisk 

kunskap som barnet besitter (Höines, 2000, s. 34). Enligt Lpfö -98 ska förskollärarna 

ansvara för att utmana barns nyfikenhet och deras begynnande förståelse för språk, 

kommunikation och matematik (Utbildningsdepartementet, 2010). Höines (2000) 

menar att om förskollärarna medvetet tänker på sitt språkbruk underlättar det för 

många barn. Genom att använda ett språk som ligger på barnens nivå och som de kan 

relatera till hjälper den vuxne barnet att förstå matematiska begrepp (a.a., s. 85). Det 

handlar inte enbart om att sätta ord på det barnen gör, menar Bergius och 

Emanuelsson (2008), utan det är även viktigt att kunna reflektera tillsammans för att 

göra lärandet till en aktiv och gemensam handling. För att utveckla språket, utvidga 

begreppsapparaten och få en djupare och bredare kunskap krävs det en social 

interaktion (a.a., s. 4-5). Ahlberg (2000) anser att läsa matematiska uppgifter 

tillsammans och ta del av varandras lösningar leder till att förhållningssättet till 

matematik hos barnen påverkas positivt i flera avseenden (s. 33). När den vuxne 

sätter ord på barnens handlingar och för en dialog med barnet om det som skett 

samspelar språket och handlingarna. Detta medför att innehållet i handlingen 

förtydligas och skapar en djupare förståelse i barnets erfarenhetsvärld, menar Sterner 

(2008, s. 103-104).  

 

Pettersson (2008), Tirosh, Tsamir, Levenson och Tabach (2011) anser att 

lärarkompetensen är en av de viktigaste faktorerna för barnets matematiska 

utveckling. Genom att höja förskollärarens matematiska kunskap så höjs även 

barnens kunskaper inom ämnet matematik. Det krävs goda ämneskunskaper hos 

förskolläraren för att denne ska kunna skapa meningsfulla, betydelsefulla och 

utvecklande lärsituationer för barnen (a.a.). Förskollärarna ska enligt Lpfö -98 

ansvara för att stimulera och utmana barnen i deras matematiska utveckling i 

verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010).  
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2.2 Tidig matematikutveckling i förskola 

Enligt Björklund (2007), Palmer (2010), Linder, Powers-Costello och Stegelin 

(2011) skapas ett positivt förhållningssätt till matematik när barnen möter 

meningsfull matematik i tidig ålder och det är mer troligt att barnen kommer att 

uppskatta och engagera sig i matematikinlärningen senare i skolan. Linder m.fl. 

(2011) menar att lärare i förskolan bör vårda den naturliga nyfikenhet för matematik 

som barn. Björklund (2010) säger att möjligheterna för att lära sig matematik är i hög 

grad beroende på vilka möjligheter och gränser som barnen ställs inför. För att kunna 

öka barnets inlärning och utveckling måste den vuxne i förskolan förstå att det är i 

samspel med andra barn och deras perspektiv som en ny förståelse kan utvecklas hos 

barnet (a.a.). 

  

Det krävs att läraren har goda matematiska kunskaper för att kunna stimulera och 

stödja barnen i deras matematiska utveckling anser Pettersson (2008). Det ligger stort 

ansvar på både läraren och omgivningen menar Linder m.fl. (2010). Genom tankens 

kraft öppnar man nämligen upp för nya möjligheter för matematikutveckling (a.a.). 

Malmer (2002) menar att förmåga och färdighet är påverkbara faktorer där 

arbetssättet som läraren väljer spelar en avgörande roll. Det viktigaste är att kunna 

möta barnet där det ligger i sin matematiska utveckling och därför bör arbetssättet 

läraren väljer bidra till att barnens matematiska tänkande utvecklas (a.a., s. 57). 

Pettersson (2008) anser att familjestöd är en viktig faktor över inflytandet på 

utvecklingen av matematiska förmågor. Palmer (2010) menar att även faktorer som 

media, film, Internet och kompisar har stort inflytande på utvecklingen av 

matematiska förmågor hos barnen.  

 

2.3 Teoretiska perspektiv 

När man intar ett Reggio Emilia inspirerat perspektiv så bör läraren som arbetar mot 

yngre åldrar uppmuntra naturliga inlärningsmiljöer som utmanar barnen och utmanar 

barnen till att ställa frågor, utforska och söka efter svar anser Linder m.fl. (2010).   

 

Enligt Jean Piaget består kunskap och utveckling av ett aktivt handlande och 

drivkraften i denna utveckling är den mänskliga självregleringen, d.v.s. att hela tiden 

försöka anpassa sig till omvärlden (Jerlang, 2008, s. 300). Piaget såg utveckling som 

en individuell konstruktion, barnet konstruerar sitt tänkande och sin kunskap själv 

mentalt. I leken utvecklar barnet sin kunskap och funktion. Att leken är så pass viktig 

beror på att den vuxnes värld är invecklad och svår att förstå för barnet och det 

behöver då få råda över en aktivitet själv där barnet kan anpassa (assimilera) 

verkligheten till sig själv. Piagets utvecklingsteori är en stadieteori och definitionen 

av stadierna utgår från de förändringar som utvecklas i tankar, känslor och beteenden 

hos människan och enligt Piaget genomgår alla barn samma utveckling då hans teori 

gäller universellt (Jerlang, 2008, s. 310, 314).  

 

Lev Vygotskij menar att barnets utveckling måste förstås som komplicerad och att 

man inte kan förklara den utifrån enskilda karaktäristiska som exempelvis känslor 

eller kognition (Jerlang, 2008, s. 361). De inre förändringarna som sker hos barnet är 
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grunden för utveckling och förståelse och därmed en definition av olika stadier i 

utvecklingen. Vidare menar Vygotskij att handlingsformer, som utvecklas genom 

socialt skapande aktiviteter, uppstår och utvecklas i socialt samarbete och överförs 

senare till barnets psykiska handlingsformer. Utvecklingen går därmed från det 

sociala och kollektiva till det individuella – från det yttre till det inre (Jerlang, 2008, 

s. 361, 363).  

 

Ett variationsteoretiskt sätt att förstå lärande och tolka har vuxit fram ur 

fenomenografin (Björklund, 2008). I fenomenografin är mångfalden av sätt att tänka 

viktig vilket innebär att det är av vikt att läraren i förskolan kan uppmärksamma den 

variation som finns och ge barnen möjlighet att uppmärksamma mångfalden av sätt 

att tänka (Williams, 2006). Björklund (2008) menar att variation ger barn beredskap 

att möta nya situationer och ger barnen förutsättningar till att urskilja och erfara 

mångfald. För att en aspekt ska kunna urskiljas måste den varieras samtidigt som det 

måste finnas en likhet i det som varieras (Williams, 2006). Variation handlar om att 

uppfatta det som varierar och hur det ter sig i olika sammanhang, menar Björklund 

(2008).  

 

Enligt Palmer (2010) kan matematisk subjektivitet förstås som ett resultat av 

dominerande diskurser och språk i olika strukturer. Matematisk subjektivitet skapas 

både av subjektet själv och den makt som subjektet utsätts för av dominerande 

diskurser. Dessa diskurser kan vara uttalanden, blickar, handlingar från lärare och 

människor runtomkring (a.a.). Under en dag kan vår förståelse av subjektivitet 

förändras flera gånger, alltså kan samma person upprätthålla flera olika matematiska 

subjektiviteter som skiftar beroende på vad som pågår runt omkring (a.a.).  
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3 SYFTE 

 

 

Denna litteraturstudies syfte är att ta reda på om forskning stödjer hypotesen. 

 

 Ett tidigt (positivt) möte med matematik lägger en god grund för ett senare 

matematikintresse.  

 

De frågeställningar som svarar mot hypotesen är följande: 

 

 Varför är den matematiska kunskapen hos förskollärarna viktig för barns 

utveckling i förskolan? 
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4 METOD 

Nedan presenteras val av metod och tillvägagångssätt. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Utformningen av litteraturstudien utgår från ett systematiskt arbetssätt. Enligt 

Forsberg och Wengström (2003, s. 31-32) bör en systematisk litteraturstudie 

innefatta: 

 En klart formulerad frågeställning/frågeställningar 

 Tydligt angivna kriterier och metoder för sökning och urval av litteratur 

 En presentation av varje vald forskningsstudies metod och resultat. 

 

Resultatet av litteraturstudien presenteras i form av en uppsats med innehållande 

syfte, frågeställningar, metod, resultat, analys, diskussion och konklusion (Forsberg 

& Wengström, 2003).  

 

4.2 Databearbetning  

Den empiri som ligger till grund för litteraturstudien presenteras med tillhörande 

syfte, metod och relevant resultat. Därefter sammanställs empirin på kvalitativt och 

kvantitativt sätt i analysdelen.  

Insamling av empiri har skett genom sökningar på följande databaser: skolporten, 

skolverket, DiVA samt Eric. Urvalet av de träffar vi fick skedde genom läsning av 

abstract och i vissa fall resultat och valdes ut för att de svarade mot den hypotes som 

ställs i litteraturstudien. Träffantalet på sökorden gav mellan 50-5000 träffar.  

 

De sökord som vi har använt oss av som gav användbara resultat för vår studie är: 

Matematik*  Mathematic*  Små barn 

Lärande  Förskol*  Preschool* 

Matematiska förmågor 

 

Sökord som inte gav användbara resultat är: 

Vardagsmatematik Förskolematematik Teacher* 

Asterisken (*) som finns bakom några av orden symboliserar att alla ändelser av det 

ordet har eftersökts.  

 

4.3 Validitet  

Utifrån vår litteraturstudies syfte har studier med intervju och/eller observation som 

metod valts då vi anser att dessa metoder ger hög trovärdighet. Urvalet av studier har 

skett med tanke på hur de stämmer överens med hypotesen som ställs i denna 

litteraturstudie. 
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5 RESULTAT 

Nedan presenteras varje vald studies syfte, metod och för denna litteraturstudies 

relevanta resultat.  

 

5.1 Mathematics in Early Childhood: Research-Based 

Rationale and Practical Strategies  

Artikeln publicerades 2011 i tidsskriften Early Childhood Educational Journal av 

Linder, Powers-Costello och Stegelin. 

 

Studiens syfte 
Att styrka läroplanen i matematik och för att visa att grunden till att förstå matematik 

läggs tidigt i livet.  

 

Studiens metod  
Linder, Powers-Costello och Stegelins (2011) analys och rekommendationer i 

artikeln är grundade på deras erfarenheter och forskning angående Reggio Emilia 

och deras eget arbete med att utbilda lärare i förskola.  

 

Studiens resultat 
Linder m.fl. (2011) menar att små barn lär hela tiden, de observerar och utforskar 

olika matematiska dimensioner i sin egen miljö. Det finns enligt författarna fyra 

orsaker till att medvetet arbeta med matematik i förskolan: 

 

1. Nuvarande läroplan för förskolan är väldigt begränsad angående matematik 

2. Barn som kommer ifrån låg-inkomsthem kämpar ofta med matematik i senare 

skolår och om de får positiva upplevelser av matematik tidigt kan det hjälpa 

till att minska klasskillnaderna mellan barnen. 

3. Små barn har en naturlig nyfikenhet och deras informella förmågor kring 

matematik bör vårdas 

4. Förskolebarns hjärna genomgår stor signifikant förändring i utvecklingen och 

blir stimulerad av mera utmanande och engagerade lärande aktiviteter än av 

att bli drillade. 

 

Ifall små barn engageras i meningsfulla och njutningsbara aktiviteter med matematik 

i förskolan är det mer troligt att de kommer att uppskatta och fortsätta att engagera 

sig i matematikinlärning i senare skolår. För lärarna i förskolan gäller det att vara 

handledare som ställer öppna frågor och ger gemensamma nämnare under tiden som 

barnen arbetar tillsammans för att genom meningsfulla uppgifter förstå matematiken. 

Lärarnas arbete med matematik i de yngre åldrarna bör involvera att hjälpa barnen att 

göra meningsfulla kopplingar genom lek, upptäckande och utforskning i naturlig 

omgivning för barnen. Barnen behöver konkreta objekt för att kunna utforska och 

möjligheter att presentera hur de tänker.  

 

En skicklig lärare i förskolan bör kunna hjälpa till att sätta ord på de kopplingar som 

barnen gör. Enligt Reggio Emilia uppmuntras naturliga inlärningsmiljöer som 
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utmanar barnen till att utforska, ställa frågor och söka efter svar. Dokumentation har 

många former och främjar barns uppmärksamhet för detaljer, representationer av 

idéer, skrivning och ritning. Barn som får vara med om många olika sätt att 

dokumentera skärper sina färdigheter i observation, jämförelser och olikheter, 

finmotorik, öga/handkoordination och sekvensering av olika händelser. Barnen lär 

sig känna igen mönster, repetering och utvecklar en förståelse för begreppen före och 

efter. De utvecklar även en uppskattning för reflektion, analyser och att kunna se 

saker och ting ur olika perspektiv. Att leka med olika objekt innan man använder 

dem till att lösa olika matematiska problem kan leda till en större matematisk 

framgång hos barnen.  

 

5.2 Hållpunkter för lärande – småbarns möten med 

matematik  

Doktorsavhandling publicerad av Björklund 2007. 

 

Studiens syfte 
Syftet med denna studie är att synliggöra små barns möten med matematik i en 

daghemsmiljö. 

 

Studiens metod  

Metoden som har använts för att samla empiri består av videografiskt observerade 

episoder av 23 barns vardagliga aktiviteter. Synen på lärande grundar sig på 

fenomenografins utvecklade variationsteori. Björklund (2007) har valt videografi 

som metodologisk ansats då det avser att beskriva och tolka mänskliga handlingar i 

naturliga sammanhang. De barn som är med i studien är mellan 13 och 45 månader 

gamla.   
 

Studiens resultat 

De allra yngsta barnen, som ännu inte har ett verbalt språk, strävar efter att skapa 

situationer som gör det möjligt för dem att urskilja variationer hos ett fenomen. När 

barn möter matematik tidigt, i för dem meningsfulla sammanhang, blir meningen av 

matematik en annan eftersom barns förhållningssätt till kunskap och lärande 

grundläggs innan de börjar få formell undervisning. Björklund menar vidare att 

tidiga möten med matematik påverkar barns förhållningssätt och framtida inställning 

till matematik. Författaren menar att språket spelar en stor roll för barns 

matematikinlärning då matematiska begrepp i vardagen får ett namn, men även 

symboler som gör att människan kan kommunicera en matematisk innebörd. Dock 

kan svårigheter uppstå om den vuxne inte kopplar samman symbolspråket med 

barnets eget språk och erfarenhetsvärld då det kan bli svårare för barnet att förstå. 
 

De vuxna i den pedagogiska verksamhetens uppgift är att erbjuda barnen möjligheter 

att upptäcka olika aspekter av ett fenomen och att ge barnen tillfällen att möta 

matematik i många olika sammanhang. Den lek som barnen utför innehåller ofta 

något matematiskt och det blir den vuxnes uppgift att synliggöra den matematik som 

barnen sysselsätter sig med och göra den betydelsefull för dem genom att försöka ta 

barnets perspektiv. De uppfattningar som den vuxne i förskolemiljön har om sin egen 

kompetens i matematik har betydelse för hur man planerar och synliggör 
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matematiken. Är den vuxne genuint intresserad och uppmärksam stärker detta 

barnets förståelse och utveckling och stöder barnets konstruerande av strategier för 

problemlösning. Vuxna som är medvetna om och förmår lyfta fram olika aspekter av 

ett fenomen till barnet ger även större möjligheter för barnet att utveckla en djupare 

och mer mångfasetterad förståelse. Barnet uppmärksammas på olika aspekter av 

omvärlden i samspelet mellan barn och vuxen då den vuxne kan koppla barnets 

erfarenheter till andra konkreta sammanhang.  

 

Kunskapen blir meningsfull för barnet när det inser vilka möjliga 

användningsområden som finns eller när de inser vilken betydelse kunskapen har. 

Författaren tar upp att tillsammans med andra är barnen tvungna att variera sin 

gestaltning av sin förståelse 

 

5.3 Hållpunkter för de yngsta förskolebarnens lärande av tidig 

matematik  

Artikeln publicerades 2008 i Att erövra världen av Björklund.  

 

Studiens syfte 
I studien diskuteras barns lärande av matematik utifrån ett autentiskt exempel från en 

småbarnsavdelning. Det framträder även vad barnen och de vuxna fokuserar på och 

hur förståelsen kan framträda och utvecklas.  

 

Studiens metod  
Synen på lärande utgår från fenomenografins utvecklade variationsteori. Björklund 

(2008) har använt sig av en kvalitativ analys av videografiskt insamlat material. 

Videografi möjliggör upprepade analyser med olika fokus på samma episod och den 

episod som Björklund nämner i denna artikel har hon även beskrivit i sin studie 

”Hållpunkter för lärande” år 2007. Materialet är insamlat från två 

småbarnsavdelningar där fokus har legat på hur lärandet av grundläggande aspekter 

av matematik gestaltar sig i mötet med andra barn och vuxna i en förskolemiljö.  

 

Studiens resultat 
Resultaten i Björklunds (2008) studie handlar om att små barn tycks födas med en 

förmåga att urskilja likheter och olikheter. Denna matematiska förmåga utvecklas i 

en miljö med möjligheter, förväntningar och begränsningar som samhället 

tillhandahåller. Om barn ges stöd i att fokusera på helheten kan de förmå sig till att 

föreställa sig exempelvis en mängd av legobitar som en samling av delar istället för 

att se mängden av legobitarna som spridning eller andra kvaliteter hos legobitarna 

som skall räknas. Björklund menar att barns möjligheter till att upptäcka begrepp och 

företeelser i sin omvärld beror mycket på om de vuxna omkring dem synliggör 

barnets initiativtagande och tidigare förståelse av matematiska situationer. 

 

Att möta andras uppfattningar av ett fenomen är en förutsättning för att kunna 

utvecklas och skapa en bredare förståelse. Den gemensamma förståelsen menar 

Björklund sker alltid mellan människor och kan uttryckas med handlingar såsom 

med verbalt språk vilket blir synligt i interaktionen och strävan efter ett samförstånd 

mellan barn och vuxna. I samspelet och kommunikationen med andra framträder 
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vissa hållpunkter, dessa hållpunkter innebär lärande där barnet utgår ifrån sina egna 

erfarenheter vilket leder till att barnets perspektiv utvidgas.  

 

Vidare menar Björklund att varje enskilt barn har en individuell förståelse som kan 

utvecklas i mötet med andra människors sätt att förstå samma fenomen. Den 

matematik som används av barn på en småbarnsavdelning har som syfte att beskriva 

de fenomen som de erfar i omvärlden. Detta är i synnerhet för att kommunicera sin 

förståelse med andra. Men för att förstå hur ett annat barn resonerar måste deras 

begreppsinnebörd vidgas vilket barnen kan göra genom att beskriva och tolka hur de 

själva uppfattar en situation respektive hur andra uppfattar situationen. Studien visar 

på att små barn i samspel med andra öppnar för att kunna uppfatta exempelvis den 

matematiska innebörden i begrepp och de nyanserar sin begreppsförståelse genom att 

på ett varierat sätt gestalta sin förståelse. 

 

För att den vuxne i förskolan skall kunna hjälpa barnet till ett lärande är medvetenhet 

och uppmärksamhet avgörande då det måste finnas en gemensam hållpunkt mellan 

den vuxne och barn för att lärandeprocessen ska kunna framskrida i en målinriktad 

verksamhet. De vuxna i förskolan har en betydelsefull uppgift när de försöker finna 

barnets hållpunkter för lärande och kunna nå en gemensam förståelse; detta på grund 

av att de ska kunna utmana barnets tänkande.  

 

5.4 Broadening the horizon: toddlers´ strategies for learning 

mathematics  

Artikeln publicerades 2010 i International Journal of Early Years Education av 

Björklund. 

 

Studiens syfte  
Denna studie analyserar och diskuterar olika strategier som är väsentliga för små 

barns utveckling för att förstå grundaspekter av matematik. Studiens syfte är att söka 

reda på små barns strategier för lärande genom observationer på händelser där barnen 

själva initierar strategier vilket i sig kan avslöja kompetensen som små barn besitter 

för att lära sig.  

 

Studiens metod  
Studien är en kvalitativ analys av variationsteorin kring tillvägagångssätt kring 

matematik. Analysen fokuserar på autentiska händelser där toddlers´ (d.v.s. små barn 

i åldern 1-3) interagerar med andra människor. Detta sker genom filmning med 

videokamera då det ger forskaren möjlighet att gå igenom händelser många gånger. I 

denna studie valdes 65 episoder ut för att analyseras. Datamaterialet samlades in på 

två förskolor i Finland och 23 barn deltog.  

 

Studiens resultat 
En viktig fråga vad gäller små barns utbildning är hur barnet utvecklar sin förståelse 

av olika fenomen i sin omgivning och hur lärandet kan förbättras. För att ett lärande 

ska kunna ske måste många viktiga villkor inses. Lärande är en process som tar plats 

på ett individuellt plan, dock spelar omgivningen en viktig roll i fråga om de 

möjligheter som är tillgångliga för inlärning. Små barns möjligheter för att lära sig 
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matematik är i hög grad beroende av de möjligheter och gränser som sätts i deras 

omvärld men även de personliga relationerna och den psykiska miljön. Grunden för 

matematik bör därför bestå av att bli medveten om likheter och skillnader men även 

mönster som handlar om tid, rymd och mängd. Ser förskolläraren genom ett barns 

perspektiv så är matematik ett fenomen som är nära relaterat till den erfarnes värld. 

När förskolläraren ser utifrån detta perspektiv synliggörs det att lära sig matematik 

tidigt är på många sätt en social aktivitet då olika matematiska begrepp får en mening 

vid praktiskt användande och i kommunikation med andra.  

 

Även de yngsta barnen strävar efter att förstå och försöka skapa en mening av de 

olika begrepp de möter i interaktion med andra barn och vuxna när det sker på 

barnets villkor och initiativ. Detta är extra tydligt när man ser de små barnen 

interagera med varandra för att lösa ett problem som har uppstått då många 

perspektiv uttrycks och olika aspekter tas i beaktande på samma gång. För att hjälpa 

barnen är det lämpligt att pedagogen förklarar då språket ofta ger en support i 

erfarenheterna.  

 

Björklund menar att man inte kan säga att tvååringarna kan förstå allt till fullo men 

denna studie visar att små barn i interaktion med andra möter olika operationer som 

utmanar deras matematiska förståelse och logiska utveckling. Det är tydligt att när 

barnen kan utforma interaktionen med andra utifrån sina egna villkor använder de 

efterföljande förändringar i perspektiven som en strategi för lärande. Om en vuxen 

ska kunna öka barnets inlärning och utveckling måste en förståelse för att det är i 

samspel med andra och andras perspektiv som en ny förståelse kan utvecklas.  

 

5.5 From preschool teachers´ professional development to 

children´s knowledge: comparing sets  

Artikeln publicerades 2011 i Journal of Mathematics Teacher Education av Tirosh, 

Tsamir, Levenson och Tabach.  

 

Studiens syfte 
Denna studies syfte är att beskriva den professionella utvecklingen av de 

matematiska kunskapskraven för lärare i förskolan för att de ska kunna möta kraven i 

läroplanen. 

 

Studiens metod 
Denna artikel är gjord på författarnas arbete i Israel med ett program för lärare i 

förskolan som heter ”Starting Right: Mathematics in Preschools”. I detta arbete som 

varade i 2 år var det 11 förskollärare som deltog. Förskollärarna mötte instruktörerna 

cirka 4 timmar varje vecka och dessa möten videofilmades för att sedan 

transkriberas. Kompetensutvecklingspersonalen kom även till de olika förskolorna 

och vägledde förskolläraren i dennes strävan att skapa en matematiskt berikad miljö 

för barnen.  

 

Studiens resultat 
I det program som Tirosh m.fl. har arbetat med deltar förskollärarna i ett 

kompetensutvecklingsprogram där lärarna bland annat ska utveckla en miljö som ska 
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vara matematisk berikad för barnen. Det största målet med detta utvecklingsprogram 

är att höja förskollärarnas matematiska och pedagogiska kunskap och 

förhoppningsvis även höja barnens matematiska kunskap.  

 

Det är av vikt att förskollärarna presenterar problem som har mer än ett utfall. 

Forskning visar enligt Tirosh m.fl. att barn och elever som har haft deltagande 

förskollärare och lärare lär sig att bli mer flexibla och ger fler möjliga svar på olika 

problem än vad barn och elever som har haft förskollärare och lärare som inte varit 

deltagande är. Genom att höja förskollärarnas kunskap höjs även förskolebarns 

matematiska kunskap.  

 

5.6 Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en 

pedagogisk praktik  

Licentiatavhandlingen publicerades 2008 och är gjord av Pettersson.   

 

Studiens syfte 
Syftet med denna licentiatavhandling var att studera elever med särskilda förmågor i 

matematik och den pedagogiska praktik som är deras vardag. 

 

Studiens metod 
Pettersson (2008) har genomfört två empiriska studier varav den ena är en fallstudie 

där författaren har följt två elever och den andra är en enkätstudie med 180 lärare i 

grundskolan. Vid fallstudien har intervjuer med elever, föräldrar och lärare 

genomförts men även videodokumentation har förekommit.  

 

Studiens resultat 
En negativ bild av matematikämnet beskrivs av många människor och de upplevelser 

de har av matematik väcker olustkänslor hos dem. De upplever matematiken som 

meningslös och känner att de har en dålig relation till ämnet vilket i sin tur leder till 

ointresse och rädsla för något som man inte klarar av. Pettersson nämner att 

människor med dessa negativa känslor kring ämnet matematik lätt överför sin 

inställning till nästa generation. De människor som har upplevt matematiken som 

rolig och lustfylld ser istället tjusningen i olika matematiska användningsområden. 

De matematiska förmågorna utvecklas i aktiviteter som läraren organiserar och låter 

barnen vara delaktiga i. Författaren skriver att lärarkompetensen är en viktig faktor 

för barnets matematiska utveckling. Det gäller för läraren att ha goda 

ämneskunskaper för att kunna skapa lärandesituationer som är stimulerande för 

barnen. Författaren menar att det krävs av läraren att ha goda matematikkunskaper 

för att kunna stimulera, identifiera och stödja barnen i deras matematiska utveckling.  

 

Alla föds med olika förutsättningar men det är först när barnet ägnar sig åt 

matematiska aktiviteter som barnet kan utveckla sina förmågor inom matematik. 

Pettersson tar upp att faktorer såsom skolsituation och familjestöd påverkar 

utvecklingen av matematiska förmågor. Om stimulansen, stödet och förväntningarna 

från familjen sker på ett positivt sätt så kan det ha betydelse för barnets utveckling. 

Pettersson menar fortsättningsvis att det inte enbart är barnets personlighet som 

bidrar till den matematiska utvecklingen utan uppmuntran och engagemang från 
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föräldrarna utgör en positiv grund för barnets fortsatta utveckling. Det är även en 

pedagogisk miljö runt omkring barnet som bidrar till vilka förutsättningar och 

tillvarataganden som sker av barnets förmågor inom matematik. 

 

5.7 At bli matematisk – Matematisk subjektivitet och genus i 

lärarutbildningen för de yngre åldrarna  

 

Denna doktorsavhandling publicerades 2010 av Palmer. 

Studiens syfte 
Syftet är att förstå hur processerna kring matematisk och könsrelaterad subjektivitet 

konstitueras, omkonstitueras och upprätthålls i olika situationer i lärarutbildningen. 

 

Studiens metod 
I denna doktorsavhandling har data och empiri samlats in genom minnesberättelser 

skrivna av studenter, pedagogisk dokumentation, fältanteckningar, resultat från 

enkätundersökningar och studentrapporter. Palmer (2010)  har genomfört deltagande 

observationer. Enkätundersökningen genomfördes med sammanlagt 105 kvinnliga 

studenter i lärarutbildningsprogrammet Pedagogiskt arbete med yngre barn II. 

Studien har sträckt sig över tre läsår.  

 

Studiens resultat 
Palmer menar att lärare i förskolan har inga förväntningar på sig att vara kunniga i 

matematikämnet. Författaren skriver om hur lärarstudenter som läser mot yngre 

åldrar inte känner sig speciellt motiverade inför ämnet matematik. När lärarstudenter 

känner detta ointresse och har vissa negativa känslor till matematik, kan dessa 

känslor enligt Palmer komma att ha en avgörande betydelse för barns kommande 

lärande i matematikämnet. Detta beror på att läraren som undervisar i ämnet 

avspeglar sina känslor och inställningar till matematik. Barn lär sig fort att läsa av 

lärarens känslor vilket kan resultera i problematik vid inlärningen av matematik 

menar Palmer. Kvalitén och de metoder som lärarstudenterna möter i sina studier är 

avgörande för hur de känner inför ämnet matematik, vilket senare ger en bidragande 

effekt på hur läraren bemöter förskolebarnens matematiska lärande. 

 

Palmer menar vidare att läraren inte bara överför känslor inför ett ämne till barnen, 

utan även könsrelaterade föreställningar som har en bidragande effekt på barns 

lärande. De könsrelaterade föreställningarna handlar många gånger om att pojkar och 

flickor har olika matematiska förmågor att klara av matematiska problem och dessa 

föreställningar är något som överförs från lärare till barn i lärandesituationer. Om 

läraren har olika förväntningar på pojkars och flickors prestationer kan det utveckla 

olikheter i resultat och matematisk självförståelse hos barnen. 

 
Ett resultat från GeMa-gruppen är att det inte endast är lärares                                             

attityder och föreställningar kring matematik som påverkar eleverna.                            

Kompisar, media, film och internet har också stort inflytande. (Palmer, 2010, s. 41). 
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I styrdokument och i den vardagliga verksamheten har matematik börjat ta större 

plats då det har visat sig att om matematikintresset ökar redan i tidiga år hos barn 

finns det en större chans till att bibehålla intresset för ämnet matematik hos barnen. 

 
I min studie betyder det att vi kan förstås som matematiskt kompetenta i en 

lärandesituation i ett visst rum med en viss pedagog och inte alls som matematiska i 

ett annat sammanhang. (Palmer, 2010, s. 51). 

Palmer påvisar i sin studie att under lärarutbildningen är det viktigt att komma fram 

till den egna förståelsen av vad matematik är och vad man själv relaterar till ämnet. 

Det kan bli svårt för läraren att själv iscensätta estetiska, utforskande och alternativa 

matematiska lärandesituationer ifall ens egen relation enbart består i att matematik 

handlar om att räkna i böcker. Författaren menar att lärarutbildningen har ett stort 

ansvar när det kommer till att utmana, utveckla och omvärdera de tankar som 

individen har vad gäller genus och matematikutveckling.  

 

Palmer menar att det ligger ett stort ansvar både på läraren och omgivningen då man 

genom tankens kraft kan öppna upp olika möjligheter för matematikutveckling. Det 

är med andra ord betydelsefullt att skapa lärandemiljöer som utmanar barnen på ett 

lustfyllt sätt där deras tänkande och deras kropp får möta matematik på många olika 

sätt. Sammansättningen av olika material och läromedel är betydelsefullt att läraren 

funderar på innan det tillförs i lärandet. Att iscensätta rum som väcker funderingar 

och frågor leder i sin tur till intresse, lust och nyfikenhet hos barnen.  

 

5.8 Sammanställning av resultat 

Forskningsartiklar och avhandlingar som vi har använt oss av i vår litteraturstudie 

använder sig av olika teoretiska perspektiv och vetenskapliga metoder. För att 

närmare kunna analysera vårt arbete sammanfattar vi här nedan de teoretiska 

perspektiven, metoderna och deras resultat som empirin grundar sig på.  

Forskare Teoretiskt 

perspektiv 

Metod Resultat 

Linder m.fl. (2011) Reggio Emilia  Fortbildning av 

förskollärare * 
 Barn utforskar olika 

matematiska dimensioner i 

sin omgivning hela tiden 

 Förskollärarens uppgift är 

att ställa öppna frågor och 

hjälpa barnen att göra 

meningsfulla kopplingar 

Björklund (2007) Variationsteori  Videografiskt observerade 

episoder 
 Tidiga möten med 

matematik påverkar barns 

framtida inställning till 

matematik 

 Att höja lärarens 

matematiska kunskap 

resulterar i att man även 

höjer barnens matematiska 

kunskap 
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Björklund (2008) Variationsteori Videografiskt insamlat 

material 
 En matematisk förmåga 

utvecklas i en stimulerande 

miljö 

Björklund (2010) Variationsteorin Videofilmning för 

insamling av data 
 Möjligheter för små barn att 

lära är beroende av 

möjligheter och gränser som 

sätts i deras omvärld 

 Matematik är tidigt en social 

aktivitet 

Tirosh m.fl. (2011) Arbetat utifrån ett 

program som heter: 

Starting Right: 

Mathematics in 

Preschools 

 Videografi 

 Handledning 

 Barn som har haft 

deltagande förskollärare blir 

mer flexibla i sitt 

matematiska tänkande 

 Genom att höja 

förskollärarens kunskap höjs 

även barnens matematiska 

kunskap 

Pettersson (2008) Konstruktivistiskt 

perspektiv 
 Fallstudie 

 Intervjuer  

 Enkätstudie 

 Matematiska förmågor 

utvecklas i aktiviteter som 

förskolläraren organiserar 

för barnen 

 Goda ämneskunskaper för 

att kunna skapa 

stimulerande 

lärandesituationer 

Palmer (2010) Subjektsteori   Minnesberättelser 

 Pedagogisk 

dokumentation 

 Fältanteckningar 

 Enkätundersöknin

gar 

 Studentrapporter 

 Olika förväntningar på 

pojkars och flickors 

förväntningar kan 

frambringa olikheter i den 

matematiska självförståelsen 

 Ett ökat intresse för 

matematik tidigt förväntas 

ge större möjlighet inom 

matematikorienterade 

områden 

* Artikeln är baserad på dessa metoder då Reggio Emilia perspektivet är den viktiga 

pedagogiska filosofin i deras artikel och vid användning av denna filosofi är 

dokumentation en central punkt. 

 

 

 

 

 



19 

6 ANALYS 

 

6.1 Kvalitativ ansats 

En kvalitativ ansats präglas av induktivt tänkande. Ansatsen fokuserar på att tolka 

och skapa mening och få förståelse i den subjektiva upplevelsen av omvärlden som 

människan har. Vid en kvalitativ forskning betonas förståelsen av människans 

upplevelser och erfarenheter menar Forsberg och Wengström (2008). Användning av 

statistik eller numeriska värden används vanligtvis inte för att redovisa resultat vid en 

kvalitativ forskning (s. 62). Vid datainsamling används ofta intervjuer, deltagande 

observationer/fältarbete, dokument, bilder och videoinspelningar som metod. Vid en 

kvalitativ ansats är syftet ofta att undersöka deltagarens upplevelse av ett särskilt 

fenomen och att förstå och generera teori utifrån insamlad data (a.a., s. 68). 

 

Björklunds (2010) studie är av kvalitativ ansats då författaren har använt sig av 

videoinspelningar för att dokumentera och observera. Den studie som Björklund 

gjorde 2008 är av en kvalitativ ansats då författaren även här har använt sig av 

videografi för att samla in material till studien. Studien är gjord utifrån 

variationsteorin. I studien som Björklund (2007) har gjort har författaren även här 

använt sig av videografiskt observerade episoder på småbarnsavdelning. Episoderna 

är från 23 barns vardagliga aktiviteter och barnen är mellan 13 och 45 månader 

gamla. Författarens syn grundar sig på variationsteorin (a.a.). Enligt Runesson (2006) 

betraktar variationsteorin lärande utifrån det vi erfar, upplever och urskiljer aspekter. 

För att förstå något krävs det att man urskiljer alla aspekterna som behövs för 

förståelse (a.a.).   

 

Författaren har i de tre studierna insamlat sitt material på olika småbarnsavdelningar. 

Skillnaderna är dock att 2007 samlade Björklund in material från 23 små barn från 

olika småbarnsavdelningar, 2008 samlade författaren in materialet från två 

avdelningar med små barn på samma förskola och 2010 använde sig författaren av 

två olika förskolor när hon samlade in sitt material. Metoden hon har använt sig av är 

videografi i alla tre studierna, vilket medför att författaren har kommit fram till ett 

likvärdigt resultat.  

 

6.2 Kvantitativ ansats 

Forsberg och Wengström (2008) menar att i en forskningsansats av kvantitativ typ är 

forskaren objektiv och måste hålla distans till sitt studieobjekt för att kunna undvika 

förutfattade meningar som påverkar resultaten. Vid en kvantitativ ansats kontrollerar 

forskaren det teoretiska ramverket, strukturen på undersökningen och urvalsramen 

(a.a., s. 61). Datainsamling är ofta i form av frågeformulär, standardiserade 

intervjuer, strukturerade observationer och registrering av olika betydelsefulla 

variabler till studiens syfte. Syftet sätts ofta genom att testa hypoteser, att undersöka 

på förhand definierade företeelser och deras egenskaper samt hur dessa fördelar sig i 

en situation eller population (a.a., s. 68).  

 

De resterande studierna i litteraturstudien är inte enbart av kvantitativ ansats utan är 

en kombination mellan de båda forskningsansatserna, kvantitativ och kvalitativ. En 
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fördel med detta arbetssätt är enligt Forsberg och Wengström (2008) att fenomenet 

kan belysas ur olika synvinklar (s. 66). Palmer (2008) har använt många olika 

tillvägagångssätt för att samla empiri till sin studie. Författaren har använt metoder 

som pedagogisk dokumentation, fältanteckningar, enkätundersökningar, 

minnesberättelser, deltagande observationer och studentrapporter. Dessa metoder gör 

att studien blir en kombination mellan kvalitativ och kvantitativ ansats. Denna studie 

är grundad på subjektsteorin som har inspiration från Foucalt (Palmer, 2008). 

Pettersson (2008) har genomfört två empiriska studier där den ena var en fallstudie 

där videodokumentationer förekom och den andra en enkätstudie med 180 lärare i 

grundskolan. När dessa två metoder används för att nå ett resultat blir det enligt 

Forsberg och Wengström (2008) en kombination mellan kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Denna studie grundar sig på Piagets konstruktivistiska perspektiv (Pettersson, 

2008).  

 

6.3 På vilket vis kan ett tidigt möte med matematik i förskola 

bidra till matematikutveckling hos barn? 

 

Linder m.fl. (2011) menar att ifall små barn ofta engageras i meningsfulla aktiviteter 

i ämnet matematik i förskolan så är det mer troligt att barnen kommer att uppskatta 

och engagera sig i matematikinlärning längre upp i skolåren. Även Björklund (2007) 

menar att när barn möter meningsfull matematik i tidiga år skapas ett positivt 

förhållningssätt som bidrar till att kunskap och lärande lägger grunden för ett fortsatt 

formellt lärande. Palmer (2010) instämmer med övriga författare då hon menar att ett 

ökat intresse för matematik i barns tidiga år ger större möjligheter inom områden 

som är matematikorienterade. Linder m.fl. säger: 

 
young children possess natural curiosity and informal mathematical                            

abilities that should be nurtured (…) (Linder m.fl., 2011, s. 30).  

 

Här menar Linder m.fl. (a.a.) att lärare mot de yngre åldrarna bör vårda små barns 

naturliga nyfikenhet för ämnet matematik.  

 

Björklund (2010) menar att möjligheterna att lära sig matematik är för de små barnen 

i hög grad beroende av vilka möjligheter och gränser som de ställs inför i sin 

omvärld. Även de personliga relationerna och den psykiska miljön runt omkring 

barnet påverkar barnets utveckling av matematik. Utgår den vuxne från ett barns 

perspektiv är matematik ett fenomen som är nära relaterat till den erfarnes värld. Den 

vanligaste matematiken som används av barn på en småbarnsavdelning syftar till att 

beskriva och tolka de fenomen som de erfar i sin omvärld enligt Björklund (2008). 

Enligt Björklund (2010) kan man säga att utifrån ett barns perspektiv är matematik 

på många sätt en social aktivitet då olika matematiska begrepp får en mening vid 

praktiskt användande och i kommunikation med andra.  
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6.4 Varför är den matematiska kunskapen hos förskollärarna 

viktig för barns utveckling i förskolan? 

 

Barns möjligheter till att upptäcka de matematiska begrepp som finns i deras 

omvärld beror på om de vuxna omkring dem synliggör barnets initiativtagande och 

tidigare förståelse av matematiska situationer (Björklund, 2008). Om förskolläraren 

ska kunna öka barnets inlärning och utveckling måste den vuxne ha en förståelse för 

att det är i samspelet med andra som ett nytt perspektiv kan utvecklas. För att barnen 

ska kunna utvecklas matematiskt är det lämpligt att de vuxna förklarar och hjälper 

till med språket för att ge en support i barnets erfarenheter (Björklund, 2010). Linder 

m.fl. (2011) menar även de att en skicklig förskollärare bör kunna hjälpa barnen att 

sätta ord och se kopplingarna som barnen gör. Enligt Tirosh m.fl. (2011) är det 

viktigt att höja förskollärares matematiska och pedagogiska kunskaper för att på så 

sätt kunna höja barnens matematiska kunskap. Även Pettersson (2008) anser att 

lärarkompetensen är den viktigaste faktorn för barnets matematiska utveckling. 

Författaren menar att det krävs goda ämneskunskaper hos läraren för att kunna skapa 

lärandesituationer som är betydelsefulla och utvecklande för barnen. 

 

Palmer (2010) anser att det ligger ett stort ansvar på läraren i förskolan men även på 

undervisningsmiljön då man genom tankens kraft öppnar upp för nya möjligheter för 

matematikutveckling. Rum som har material och utmaningar i sig kan intressera 

barnen att ställa frågor och fundera, vilket skapar lust och nyfikenhet för matematik. 

Dock är det betydelsefullt för förskolläraren att fundera på vilket material som man 

väljer att synliggöra för barnen för att skapa ett lärande i matematik. Linder m.fl. 

(2011) anser att lärare mot de yngre åldrarnas arbete framförallt bör vara att hjälpa 

barnen att göra meningsfulla kopplingar i sin lek där barnen upptäcker och utforskar 

i sin naturliga omgivning. Björklund (2007) anser att den vuxnes uppgift är att 

erbjuda barnen möjligheter att upptäcka och ge dem tillfällen att möta matematik i 

vardagliga sammanhang. Om förskolläraren är intresserad och uppmärksam stärks 

barnets utveckling och förståelse. En bidragande del i detta är då att den vuxne 

stödjer barnets strategier vid problemlösning. Förskollärarna ska ses enligt Linder 

m.fl. (2011) som handledare som bör ställa öppna frågor som synliggör det 

meningsfulla i matematiken och ger gemensamma nämnare till barnen när de arbetar 

tillsammans. 
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7 DISKUSSION 

I studien framkommer att språket har en stor roll i matematikinlärningen i 

förskoleåldern då barnen lär sig symboler och matematiska begrepp för att kunna 

kommunicera matematisk innebörd. Höines (2000) menar att om förskolläraren 

använder sig av ett språk som är förståeligt för alla i situationen så utvecklas 

effektiva arbetsformer. Det kan uppstå svårigheter för barnet om förskolläraren inte 

kopplar samman symbolspråk med barnets erfarenhetsvärld och språk (Björklund, 

2007). Något som är värdefullt i förskolan är att alla parter lär sig att lyssna på 

varandra menar Malmer (2002, s.25). Linder m.fl. (2011) säger även att skickliga 

vuxna i förskolan bör kunna hjälpa barnen genom att ställa öppna frågor som 

synliggör det meningsfulla, ge gemensamma nämnare och sätta ord på de 

kopplingarna som de ser att barnen gör. Sterner (2008) menar att en av 

förskollärarens viktigaste uppgifter är att bidra till språkutveckling hos barn där den 

vuxne framförallt kommunicerar med barnet om dess upplevelser och det som sker 

runt omkring. När förskolläraren sätter ord på barnets upplevelser och för en dialog 

med barnet kan språk och handling samspela. På detta sätt hjälper språket till att 

förtydliga innehållet i handlingen och skapar då en djupare förståelse i barnens 

erfarenhet (s. 103-104). Bergius och Emanuelsson (2008) menar att det inte enbart 

handlar om att sätta ord på det barnen gör utan även att förskollärarna ska kunna 

reflektera tillsammans med barnen för att göra lärandet till en aktiv och gemensam 

handling. För att utveckla språket, vidga begreppsapparaten och få en bredare och 

djupare kunskap krävs en social interaktion. Språk och tanke utvecklas genom ett 

dialektiskt förhållande (s. 4-5).  

 

Under en dag möter och använder barn matematik utan en tanke på att det är 

matematik de använder. Därför är det väsentligt att lyfta fram den osynliga 

matematiken i undervisningen så att den blir synlig (Ahlberg, 2000, s. 77). För att 

åstadkomma detta behöver förskollärarna utveckla ett gemensamt matematiskt språk 

och skapa situationer där barnen själva får lösa problem genom att samarbeta 

(Persson & Wiklund, 2007, s. 54-55). Läroplanen i förskolan uttrycker: 

 
Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet                    

öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt  

förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras               

och bildar en helhet. (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7). 

 

Det språk som läraren använder sig av till barnen måste varieras då alla är olika och 

har kommit olika långt i sin utveckling. Många gånger glöms detta bort vilket medför 

att många barn och elever inte förstår och går då miste om de instruktioner och 

förklaringar som läraren ger. Med detta i tanken är det betydelsefullt att läraren i 

förskolan frekvent använder sig av matematiska begrepp då det är viktigt att barnen 

får höra dem för att kunna införliva dem i sitt aktiva ordförråd och senare i livet 

kunna hänga med på vad framtida lärare pratar om under matematikundervisningen 

(Malmer, 2002, s. 45 & 60).  

 

Många människor beskriver matematiken som något som väcker olustkänslor hos 

dem och de har en negativ bild av vad matematik är. Dessa människor upplever att 

matematik är meningslöst och detta kan i sin tur leda till ointresse och rädsla inför 
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något som de känner att de inte klarar av menar Pettersson (2008). Av erfarenheter 

som framkommer i studiens inledning kan det vara svårt att se positivt på matematik 

och arbeta med det lustfyllt ifall matematiken förmedlar negativa känslor. Det krävs 

att det synliggörs positiva arbetssätt för läraren i förskolan för att kunna göra en 

omställning till positiva känslor inför ämnet matematik. I läroplanen för förskolan 

står det att: 

 
Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin 

kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att 

olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 7).  

Enligt en rapport som Skolverket (2003) lät göra så framkom det att både barn och 

vuxna känner lust att lära när de ges tillfällen att engagera både kropp och själ. De 

talar om aha-upplevelser när de har förstått ett samband genom att de fått både känna 

och tänka.  

 

Lärare mot de yngre åldrarnas arbete bör vara att hjälpa barnen att göra meningsfulla 

kopplingar i sin lek där barnen utforskar och upptäcker i sin naturliga omgivning 

anser Linder m.fl. (2011). Då barn leker varje ledig stund och i leken finns det ofta 

många matematiska situationer som förskollärare kan synliggöra för barnen för att de 

ska få en känsla av meningsfullhet anser Höines (2000). Ställs barnen inför stora 

formella krav i den tidiga matematikundervisningen finns en risk att de inte vågar 

pröva nya vägar anser Ahlberg (2000). Vid för lätta uppgifter där barnen inte 

behöver anstränga sig för att sätta sig in i det matematiska problemet och försöka 

förstå kan det bidra till att barnens nyfikenhet och kreativa förmåga avta (a.a., s. 95). 

Att hitta rätt nivå och svårighetsgrad på uppgifter är förutsättningar för att 

motivationen ska införliva sig hos barnen (Skolverket, 2003, s. 26).  

 

Det är sällan nödvändigt att motivera barn för matematik då barn ofta tycker att 

matematik är spännande och roligt. Barnen behöver dock utmaningar och 

uppmuntran för att behålla sin nyfikenhet och lust att lära. Bergius och Emanuelsson 

(2008) är övertygade om att barnens intresse och lärande ökar när pedagogerna 

engagerar barnen i meningsfulla aktiviteter, samspel, utforskande och skapande i 

leken samt att de får iaktta, samtala och reflektera (s. 1-2). Både Palmer (2010) och 

Bergius och Emanuelsson (2008) menar att det ligger ett stort ansvar på 

förskollärarna. Det är förskollärarens uppgift att möta barnens tankar och sätt att 

uttrycka sig men även att utforma omgivningen då rum som har material och 

utmaningar i sig kan intressera barnen att ställa frågor och utveckla lust och 

nyfikenhet för matematik. Det är viktigt att lärarna i förskolan låter barnen möta 

matematik i olika situationer då detta leder till att barnen får variation i sina 

erfarenheter och upplevelser av matematiska begrepp (Bergius & Emanuelsson, 

2008, s. 29). Att lösa matematiska uppgifter tillsammans och ta del av varandras 

lösningar kan leda till att barnens förhållningssätt till matematik påverkas positivt i 

flera avseenden (Ahlberg, 2000, s. 33).  

 

Palmer (2010) och Björklund (2007) menar att förskollärarens inställning till 

matematik har en avgörande roll för barnens utveckling och lärande. Om den vuxne 

är uppmärksam och intresserad stärker detta barnets utveckling och förståelse. Om 

intresset brister hos den vuxne kan detta bli problematiskt vid interaktionen med 

barnen eftersom det kan påverka barnets matematiska förståelse och resultat i 
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matematik (Palmer, 2010). Om förskollärarens självförtroende och negativa attityder 

till matematik präglar undervisningen har det stor betydelse för barnets utveckling. 

En av de viktigaste bidragande orsakerna till attitydskapande är sättet och stilen som 

matematik undervisas på (Pettersson, 2008). Palmer (2010) tar upp att vi kan förstås 

som matematiskt kompetenta tillsammans med en viss person, i en viss 

lärandesituation samt i ett visst rum men inte alls matematiska i ett annat 

sammanhang.  

 

Bergius och Emanuelsson (2000) menar att det är tiden innan skolstart som är 

mycket viktig eftersom det är då som barnens kunnande, fördomar, attityder och 

inställningar till vad matematik är för något grundläggs. Även Ahlberg (2000) anser 

att lärarens egna inställningar till matematik har stor betydelse för barnens förståelse 

eftersom det är deras uppfattningar som till stor del styr vad de synliggör och om 

ämnet matematik inte lyfts fram och synliggörs signalerar den vuxne att matematik 

inte är viktigt (s. 95). Av just den anledningen är det extra viktigt för förskollärarna 

att vara medvetna om sina egna föreställningar och erfarenheter av matematik 

(Bergius & Emanuelsson, 2000, s. 147).  

 
De lärare i förskolan som har ett medvetet förhållningssätt till barnens lärande i matematik 

säger att det handlar om mycket mer än tal och siffror. Matematisk begreppsbildning tas 

exempelvis upp genom att man i den dagliga verksamheten ”räknar, klassificerar, benämner 

och mäter tillsammans med barnen”. (Skolverket, 2003, s. 16). 

 

Något som kan frigöra många vuxna från sina egna skolminnen och föreställningar 

kring vad matematik är för något är den konkreta vardagsmatematiken. Barn får 

anledning att lära sig innebörden i nya ord och kunna använda sig av orden i 

meningsfulla sammanhang när de får använda sina egna erfarenheter och tankar för 

att utveckla sin matematiska förståelse. På så sätt är det betydelsefullt om 

förskolläraren lär sig vad matematik kan vara utanför skolans väggar menar Persson 

och Wiklund (2007, s. 58).  

 

I Palmers (2010) studie framkommer det att vi ofta tänker på olika sätt vad gäller 

flickor och pojkar inom matematik. I alla tider har matematiken varit något 

maskulint och det är oftare pojkar som väljer att läsa vidare inom matematiken. Detta 

kan enligt Palmer bero på att omgivningen har olika förväntningar på pojkars och 

flickors prestationer i matematikämnet. Att förlegade och stereotypa föreställningar 

om att pojkar och flickor har olika förmågor till att tänka matematiskt överförs från 

lärare till barn i de lärande sammanhangen. Detta är enligt Palmer något som måste 

uppmärksammas under lärarutbildningen då det måste till att omvärdera, utmana och 

utveckla tankarna kring genus och matematikutveckling (ibid). I Lpfö -98 

framkommer det inte någonstans att förskollärarna ska särskilja på pojkars och 

flickors matematikutveckling och det sättet förskolläraren bör arbeta utifrån, utan 

arbetssättet ska vara likvärdigt för alla barn oavsett kön (Utbildningsdepartementet, 

2010).  

 

Skolverket (2003) anser att det som kännetecknas som positiva lärandemiljöer är när 

både känsla, fantasi, upptäckarglädje, tanke och engagemang samt att ett aktivt 

deltagande finns hos både förskollärare och barn. Det är lärarna som skapar 

förståelsen i arbetet med matematik (s. 23 & 29). Doverborg (2008) menar att det är 

förskolans uppgift att lägga en grund för barnets livslånga lärande. Den pedagogiska 
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verksamheten ska erbjuda barnen en god miljö där fostran, lärande och omsorg bildar 

en helhet (s.7). Detta går även att läsa i förskolans läroplan: 
 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig,       

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling         

och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn         

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar       

en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande    

människor och samhällsmedlemmar främjas. (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5).  

 

Genom att ge barnen ett tidigt positivt möte med matematik i förskolan kan man 

lägga en god grund för ett senare matematikintresse i skolan. Palmer (2010); 

Doverborg (2008); Persson och Wiklund (2008) och Björklund (2010, 2008, 2007) 

menar att det är förskolans uppgift att lägga en god grund för barnens livslånga 

lärande och visa barnen vad matematik är utanför förskolans och skolans väggar. 

Matematiken måste göras meningsfull i sammanhang som är meningsfulla för barnen 

så att de får upp ögonen för vad de kan använda matematiken till. Det är även upp till 

lärarna i både förskolan och skolan att inte särskilja på pojkars och flickors 

matematiska förståelse då det är lärarnas ansvar att hjälpa alla barn i deras 

matematiska utveckling.    
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8 KONKLUSION 

Lärarkompetensen är en viktig faktor vad gäller barns matematiska utveckling. Det 

är av vikt att läraren i förskolan har goda ämneskunskaper för att kunna skapa 

stimulerande lärandesituationer och identifiera och stödja barnen i deras matematiska 

utveckling. Genom att höja lärarnas kunskaper höjs möjligheten till att utveckla 

barns matematiska kunskaper . Tidiga möten med matematik kan påverka barns 

förhållningssätt och framtida inställning till ämnet matematik.  
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