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Sammanfattning:  

 

Matematik är så mycket mer än att bara räkna tal och siffror. Det kan till exempel vara 

mönster, jämförelser, färg och form, tid, problemlösning och rumsuppfattning med mera. 

Syftet med denna studie är att få en bild över hur de yngsta barnen i förskolan lär sig 

matematik enligt utvald litteratur, även pedagogens roll i matematikinlärningen studeras. Fyra 

utvalda böcker har studerats för att få svar på frågeställningarna. Därefter har en komparativ 

analys gjorts, en jämförelse mellan de olika böckerna för att se likheter och skillnader. 

Författarna har ganska likartade uppfattningar och tankar kring de yngsta barnens lärande i 

matematik och alla är överens om att pedagogens roll är väldigt betydelsefull för 

matematikinlärningen. Samspelet med andra, både vuxna och barn, är väsentligt för att 

barnens matematiska förmågor ska utvecklas.  
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1 INLEDNING 
Detta arbete är en undersökning av en del av litteraturen och vad den har att säga om 

matematik för de allra yngsta i förskolan. Läroplanen, Lpfö 98, (Skolverket, 2006) ska inom 

kort få en del nya tillägg som handlar om just matematik. Det ska mer och mer införas i 

förskolan (Regeringen, 2010) och därför är detta arbete viktigt. Om äldre barn tillfrågas om 

vad de tycker om matematik så blir svaren ofta att det är tråkigt eller svårt. Många ogillar 

matematik och har obehagliga erfarenheter av ämnet. På grund av detta är det betydelsefullt 

att införa matematik tidigt i barnens liv och försöka få det lustfyllt och roligt för de genom att 

följa deras nyfikenhet. Sedan är det bara att hoppas att skolan bevarar det lustfyllda så att 

barnen fortsätter att gilla ämnet matematik.  

 

1.1 Bakgrund 

Läroplanen, Lpfö 98, uttrycker att förskolan ska sträva efter att varje barn får utveckla sin 

förmåga att upptäcka och använda matematik i viktiga sammanhang. Barnen ska även få 

utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form och 

därtill även kunnandet att orientera sig i tid och rum. 

 

I juli 2011 kommer tillägg i förskolans läroplan att träda i kraft (Regeringen, 2010). Dessa 

tillägg kommer att handla om matematik. Det kommer bland annat att vara ett av förskolans 

strävansmål att varje barn ska utveckla sin egen förmåga att använda matematik så att de kan 

reflektera över och prova flera olika lösningar av problem. De ska utveckla sitt kunnande i att 

använda, utforska och uttrycka matematiska begrepp och att det finns samband mellan 

begrepp. Förskolan ska även arbeta för att varje barn ska stärka sin matematiska kunskap i att 

resonera och följa resonemang. (Regeringen, 2010). 

 

Rydh (2009) menar att matematik är så väldigt mycket mer än att bara räkna tal, han anser att 

matematik är musik, spel, problemlösning och även språk och konst. Matematik är skapande 

och ett ämne där ens egen kreativitet används och utvecklas. Magne (2002) menar att 

matematik både är lek och allvar och enligt honom kan matematik framkalla både känslorna 

ängslan och välbehag. Det sistnämnda genom att klara av att lösa uppgifter och problem. 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången behandlas först en del om små barn och matematik rent allmänt sedan 

behandlas hur barnen lär i samspel med andra barn, därefter vilken roll de vuxna har för att 

barns lärande ska uppstå.  

 

1.2.1 Små barn och matematik 
Björklund (2008) menar att barn varje dag möter olika former av matematik. De har även en 

hel del förväntningar på sig på vad de ska klara av. När barnen är små och undersöker och 

utforskar världen omkring dem och interagerar med andra, det är då som de matematiska 

grunderna läggs. Hon uppger även att det matematiska lärandet tar sin början långt innan 

barnen blir undervisade i matematik. Solem och Reikerås (2004) påpekar att små barn känner 
nyfikenhet och vetgirighet. De utforskar och undersöker sin omvärld och söker olika samband 

och drar olika slutsatser. Allt detta gäller likaså ämnet matematik och barnens möten med 

matematiska utmaningar.  
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Björklund (2009) menar att de yngsta barnen redan har förmågor som är fundamentala för att 

deras räknefärdighet ska kunna utvecklas. När barnen får erfarenheter och i vardagen möter 

många olika företeelser utvecklas deras tankeverksamhet som är grunden för deras 

matematiska kunskaper. Sterner (2008) hävdar att redan för de små barnen är det spännande 

med olika begrepp och matematiska problemställningar. 

 

1.2.2 Barns lärande i samspel med andra barn 
Williams (2006) anser att vid många tillfällen lär barnen av varandra. Om en person i 

allmänhet observerar barnen i deras lek är det svårt att undgå att upptäcka hur barnen lär av 

varandra och även hjälper varandra i olika situationer som uppkommer i leken. Vidare påstår 

hon att barn gillar att lära sig saker av andra barn och det är därför som kompisar är viktiga 

för barnens utveckling och även för deras lärande. Magne (2002) menar att leken är viktig av 

den orsaken att genom lek växer den matematiska kunskapen. I leken samspelar barnen med 

varandra för att leken ska fungera och bli meningsfullt. De behöver skapa regler och komma 

överens om vissa saker för att skapa ordning och struktur. Barnen leker rollekar. Vidare 

menar han att ”Barn lär oftast matematik genom att starta i det enskilda fallet och söka en mer 

allmängiltig, matematisk struktur” (Magne, 2002, s. 14). Han hävdar att det till stor del är i 

mattelekar som barnen lär sig matematik.  

 

Williams (2006) menar att små barn har en förmåga att sätta sig in i någon annan persons 

perspektiv. Så genom att samspela och resonera med andra barn kan de planera och utföra det 

de vill göra just då. ”Små barn lär av varandra” (Williams, 2006, s. 19). Barngruppen i 

verksamheten på förskolan är viktig för barnens lärande av den orsaken att den medför 

vänskap, glädje och är en given omständighet för att lärande och utveckling ska uppstå. 

(Williams, 2006)  

 

Förskolans läroplan, Lpfö 98, (Skolverket, 2006) säger att barngruppen på förskolan ska ses 

som en väsentlig del för barnens utveckling och lärande. Lärandet ska byggas på både 

samspelet mellan barn och vuxna och hur barn lär sig av varandra. 

 

 

1.2.3 De vuxnas roll för barns lärande 
Johansson och Wirth (2007) menar att barn tidigt börjar intressera sig för matematiken och 

dess olika begrepp. De börjar lära sig räkneramsan och att använda den. Därför menar 

Johansson och Wirth (2007) att lärarna behöver stötta barnens spontana aktiviteter och 

sammanhang där matematiken kommer upp, för att på så sätt stärka barnens intresse för 

matematik. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2006) säger att förskolans uppgift 

är att lägga grunden till livslångt lärande. De vuxna ska stimulera barnens lust och vilja att 

lära sig. Även barnens nyfikenhet och intressen ska det fokuseras mycket på. Förskolan ska 

också kunna ge barnen en trygg miljö som på samma gång utmanar barnen på den nivå de 

klarar av. 

 

Williams (2006) menar att den vuxnes närvaro i barns samlärande är betydelsefull. Bara för 

att barn lär av varandra så betyder inte det att de vuxna inte behövs. Pedagoger har en viktig 

roll och deras uppgift är att arbeta så att barnen uppmärksammar att det i barngruppen finns 

många olika tankar och idéer om samma ämne. Vidare påpekar hon att pedagogerna bör få 

barnen observanta på att exempelvis ett problem kan lösas på flera olika sätt, kanske beroende 

på vem som frågas. Hon anser att det är viktigt att barnen får utforska hur olika deras 

uppfattningar om samma sak kan vara. 
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Magne (2002) bedömer att barn hela tiden arbetar för att förstå sin omvärld. Den första tiden i 

deras liv förekommer detta nästan helt utan det talande språket. Det är de vuxna i barnens 

närhet som har i uppgift att skapa möjligheter och villkor för att detta ska ske. Björklund 

(2009) poängterar att läraren skapar många möjligheter, men även begränsningar för barns 

lärande. 

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2006) menar att ett av målen som förskolan 

ska ha är att barnen ska utveckla sin förmåga att reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar. De ska se samband och få möjlighet till att upptäcka nya sätt att förstå världen 

omkring sig. Ellneby (2007) anser att det är viktigt att de vuxna låter barnen utforska sin 

omgivning. Genom att få göra detta blir barnen medvetna om sin egen kropp och den plats 

den tar. De lär sig även uppmärksamma avstånd till saker och ting i förhållande till sin egen 

kropp och vart ett föremål tar vägen om det försvinner ur barnets synfält. Författaren menar 

att barnen på det här sättet utvecklar sin rumsuppfattning. Med rumsuppfattning menar hon 

just sin egen uppfattning om kroppens förhållande till olika föremål i omgivningen, både 

avståndsbedömning och storleksförhållande. Solem och Reikerås (2004) menar också att 

barnen tidigt i åldrarna utvecklar sin rumsuppfattning. Istället för att använda språket som de 

yngsta barnen inte har ännu så uttrycker de sig i handling för att berätta för vuxna hur de 

tänker. 

 

Magne (2002) anser att vuxna kan ge barnen den lust som behövs för att de ska vilja söka 

vidare i deras intressen. Det kan göras genom att till exempel resonera med barnen om 

vardagsproblem, resonera om likheter och olikheter, låta barnen jämföra saker, inspirera de att 

fundera över tid, volym, tyngd och avstånd, likaså att erbjuda barnen material som får de att 

jämföra former och även sorterar saker och så vidare. Han menar att den matematiska 

kunskapen kommer till barnen genom aktivt lärande. Vidare hävdar han att lärarna ska ha 

möjlighet att ge barnen olika sorters aktiviteter på den utvecklingsnivån de befinner sig på 

(Magne, 2002). 

 

Gunderson, Huttenlocher, Levine, Rowe och Whealton Suriyakham (2010) hävdar att även 

föräldrar är viktiga för barnens matematiska lärande. Det är betydelsefullt att föräldrarna även 

i hemmet hjälper barnen vidare i deras intresse för matematik. 

 
 

1.3 Frågeställningar 

Syftet med arbetet är att få en bild över hur de yngsta barnen i förskolan lär sig matematik 

enligt utvald litteratur. Även pedagogens roll i matematikinlärningen kommer att studeras. 

Åldern på de yngsta barnen i förskolan är 1-3 år. 

 

Frågeställningarna till arbetet är: 

1) Hur lär sig de yngsta barnen i förskolan matematik enligt litteraturen? 

2) Hur ser författarna i litteraturen på pedagogernas roll vad gäller matematikinlärning 

för de yngsta? 
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2 METOD 
Under detta avsnitt redovisas först urval av litteratur och sedan procedur och analysmetod. 

2.1 Urval 

Metoden som används i arbetet är en litteraturstudie av fyra olika böcker som handlar om 

matematikinlärning för de yngsta barnen i förskolan. Böckerna är utvalda efter vilken ålder 

det är på barnen som författarna undersökt och forskat om. Följaktligen de yngsta barnen i 

förskolan vilket är barn i åldrarna 1-3 år. En annan anledning som avgjorde valet av litteratur 

var erfarenheter av böckerna och därmed kännedomen om ungefär vad innehållet i böckerna 

är. 

 

Självklart fanns även möjligheter till att använda annan litteratur, men dessa passade inte de 

ovan nämnda kriterierna om ålder bland annat. För att studien inte skulle bli för omfattande 

gjordes en avgränsning till just dessa fyra böcker.  

 

Böckerna som undersökts i detta arbete är: Bland bollar och klossar av Camilla Björklund 

(2008), Små barns matematik av Elisabet Doverborg och Göran Emanuelsson (Red, 2008), 

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

Det matematiska barnet av Ida Heiberg Solem och Elin Kirsti Lie Reikerås (2004). 

 

2.2 Procedur och analysmetod 

Först lästes litteraturen igenom och samtidigt gjordes understrykningar och det som var av 

betydelse för frågeställningarna i arbetet antecknades. När litteraturen sedan var läst och efter 

genomgången användes en komparativ analys, alltså en jämförelse mellan de olika böckerna 

för att se om det finns skillnader och likheter och om så är fallet, vilka dessa skillnader och 

likheter är. Johansson och Svedner (2010) menar att om fler texter undersöks i studien öppnas 

möjligheter till att göra jämförelser mellan texterna och då blir följden en komparativ analys. 
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3 RESULTAT 
Resultatavsnittet är indelat i tre avsnitt. Det börjar med matematiken i vardagen och därefter 

kommer två avsnitt som är grundade på de två frågeställningarna som detta arbete är baserat 

på. De två sista avsnitten börjar med en repetition av en av frågeställningarna. 

 

3.1 Matematiken i vardagen 

”Matematik är en del av miljön och kulturen som barnet växer upp i och får därför betydelse 

för det vardagliga livet och det livslånga lärandet.” (Björklund, 2008, s. 17). Björklund (2008) 

menar att matematiska tankar och verksamhet växer i olika hastighet fram ur samhället och 

därmed dess behov av att behandla exempelvis mängder, volymer, ytor och därtill även 

ekonomi och så vidare. Detta medför att matematik finns på något sätt överallt i vår vardag. 

Vidare anser hon att vardagen bjuder in till många tillfällen till lärande. Detta gör att miljön i 

hög grad blir väldigt viktig att uppmärksamma under det pedagogiska arbetet i förskolan. 

Något annat som bör tänkas på är vad som lyfts fram och vad det fokuseras på i de yngsta 

barnens lärande. Författaren menar dessutom att matematik är en del av det dagliga livet. Inte 

bara för barn utan även för vuxna. Matematik är en företeelse och ett ämnesområde som kan 

förväntas höra till barns fostran och även deras socialisation, detta är ingen ny tanke 

(Björklund, 2008). 

 

Genom att uppmärksamma vardagens matematik är det lättare att som vuxen göra barnen 

medvetna om omgivningens mönster och samband. Detta kan göra att barnen får erfarenheter 

som ger dem möjligheter att förstå innebörden i matematiken och dess 

användningsmöjligheter. (Björklund 2008). Vid en så vanlig sak som matsituationer kan det 

uppstå oväntade händelser som har med matematik att göra. Situationer där det går att jämföra 

och samtala om antal och mängd. Till exempel mjölkmängd i barnens glas, hur många 

köttbullar det finns på tallriken eller hur många barn som sitter runt bordet. (Björklund, 2009). 

Doverborg (2008) menar att innan måltiderna kan barnen en åt gången få vara med och duka 

borden. De får då bland annat fundera över hur många tallrikar, glas, bestick och så vidare 

som de behöver för att alla som ska äta ska få samma antal av sakerna. Vidare menar hon att 

barnen vid dessa tillfällen tränar till exempel parbildning, de sorterar och jämför. 

 

I vardagen hos förskolebarn figurerar även ett stort antal jämförelseord som till exempel tung 

– lätt, lång – kort och så vidare. Även lägesord förekommer hela tiden i förskolan, såsom 

bakom, under, på med flera. Sortering är också en naturlig del i de yngsta barnens vardag. Det 

kan vara vid dukning eller när de sorterar leksaker efter färg. Sortering kan få barnen att förstå 

olika objekts relationer till varandra. (Sterner, 2008). 

 

En annan sak som enligt Björklund (2009) och Sterner (2008) är vanligt förekommande i 

vardagen på förskolorna är klappar, sånger, rim och ramsor. Björklund (2008, 2009) menar att 

pedagogerna kan passa på att använda fingerramsor om barnen behöver hjälp med att ta på 

sina fingervantar. Det är enligt henne ett utmärkt tillfälle till detta. Sterner (2008) påstår att 

barnen älskar att leka med språket, genom exempelvis rim, ramsor och klappa och räkna 

stavelser de har i sina namn. Vidare hävdar hon att samtidigt som barnen klappar sina 
stavelser i namnen får de chansen att använda räkneorden och även känna rytmen i sin kropp 

då de räknar. Solem och Reikerås (2004) menar att finger- och tåramsor gör att 

sammanparning stimuleras. Vidare menar de att med hjälp av räkneramsor och räknesånger 

där det finns upprepningar av talserier får barnen det lättare att lära sig ordningsföljden på de 

olika talen. 
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3.2 De yngsta barnens matematikinlärning 

Den första frågeställningen löd Hur lär sig de yngsta barnen i förskolan matematik enligt 

litteraturen? 

 

Om riktigt små barn observeras kan det upptäckas att även de ideligen undersöker det som 

finns omkring dem. Såsom tiden, rummet och mängder som finns i deras omgivning. 

Matematikinlärningen börjar således redan där. (Björklund, 2009). Solem och Reikerås (2004) 

poängterar att barn utvecklar tidigt rumsbegrepp och förståelse för det, redan under de första 

levnadsåren. Med rumsförståelse menar de uppfattning om rummet och förståelse för sitt eget 

förhållande till rummet. Sterner (2008) hävdar att barn använder hela sin kropp och alla sina 

sinnen då de leker och på så sätt utvecklar de sin rumsuppfattning. Vidare menar hon att 

barnen har behov av att få många chanser till att undersöka sin omgivning, såväl inomhus som 

utomhus.  

 

Doverborg (2008) menar att människor ofta har en bild av matematik som många gånger är 

begränsad till siffror och räkneramsor, när matematik är väldigt mycket mer. Även Björklund 

(2009) påpekar att det första som många tänker på när de hör ordet matematik är siffror, 

former och räknesätt. Saken är den att i närapå samtliga sammanhang tänker vi matematiskt. 

Dock tänker vi väldigt sällan på att det faktiskt är matematik vi använder oss av vid dessa 

situationer. Solem och Reikerås (2004) framhåller på liknande sätt att många associerar 

matematik med talräkning, geometri, multiplikationstabeller, uträkningar, ekvationer och 

dylikt. Vidare menar Solem och Reikerås att om vi ska kunna påträffa och utforska barns 

matematik behöver vi kunna se bortom dessa föreställningar och kunna känna igen matematik 

i andra sammanhang. De menar att matematik är en naturlig del i barns vardag då matematik 

kan handla om tid och rumsuppfattning, placering, former och mönster, motiveringar och 

förklaringar, räkning och antalsord, jämförelser och måttenheter, rollekar, spel och pussel med 

mera. Enligt Björklund (2008) kan det ur en pedagogisk synvinkel vara fascinerande att 

tydligt visa och synliggöra de olika sätt som barnens matematiska kunnigheter, och hur deras 

förståelse kommer till användning i barnens dagliga aktiviteter. Vidare menar hon att barn i 

många vardagliga kontexter kommer i kontakt med fenomenet matematik och utifrån sina 

tidigare erfarenheter skapar de sig en förståelse av detta. 

 

Björklund (2009) framhäver att en så enkel sak som en låda med knappar i olika färger, 

former och material kan leda till stora möjligheter till matematiskt lärande. När det arbetas 

med matematik i förskolan är det vanligaste sättet att be barnen att räkna olika föremål. Det är 

visserligen bra träning för dem, men barn behöver få möjlighet att på egen hand undersöka 

och bekanta sig med materialet för att kunna lägga märke till olika perspektiv av det med 

hjälp av alla sina sinnen. Hos en del barn hamnar fokus på formen medan det hos andra landar 

på färg eller storlek. Om barnet då får stöd i sin fokusering öppnas möjligheterna till att det 

får bra erfarenheter av hur knapparna kan sorteras och kategoriseras efter dess egenskaper. 

Det är då som chanserna till de grundläggande räknefärdigheterna träder fram. Denna 

matematikstund visar att matematikinlärning för de yngsta barnen i förskolan handlar om att 

utveckla deras kunskaper om mönster, jämförelser, kategorisering av olika saker, para ihop 
och även deras logiska tänkande får en skjuts framåt. Vidare menar Björklund (2009) att 

kategorisering är en del av de färdigheter som lägger grunden för räknandet. Enligt Forsbäck 

(2008) finns det i matematikens värld flera olika sätt att sortera och kategorisera saker på, 

bland annat efter färg, form, storlek och antal. Sortering hjälper barnen att få en struktur på sin 

verklighet och gör att de kan upptäcka föremåls egenskaper och även deras relationer till 

varandra. 
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Genom att tillsammans med barnen läsa böcker menar Emanuelsson (2008) att det kan hittas 

mycket som kan kopplas till matematik. Det kan i sin tur ge möjligheter till gemensamma 

matematikupplevelser för både de vuxna och barnen. Vidare menar hon att det i barnböcker 

kan finnas tal, mönster, geometri, symmetri, talföljder, färger, lägesord, jämförelseord med 

mera och efter dessa kan det spinnas vidare beroende på vad barnen fokuserar på och 

intresserar sig för. 

 

Sterner (2008) hävdar att i samband med att barnens språk utvecklas får de tillträde till ett nytt 

tankeredskap. Vidare menar hon att språket som den vuxne använder för att kommunicera och 

samspela med barnen är viktigt för deras utveckling mot ett mer sammansatt språk. Björklund 

(2008) menar att när barnens verbala språk inte riktigt räcker till tar kroppen och andra 

uttryckssätt över. Björklund (2009) anser att det finns en koppling mellan språk, 

begreppsbildning och symbolförståelse. Vidare påstår hon att barnens ordförråd och deras 

språkutveckling är en del av deras matematiska tankeutveckling. Sterner (2008) menar att från 

den nyfödde bebisen till 5-6-åringen har barnens språkutveckling genomgått en otrolig resa. 

Vidare skriver hon att vuxna behöver skapa ett öppet förhållningssätt till språket för att skapa 

förståelse hos barnen att ett ord kan ha olika betydelser. 

 

Barn kan i samspel med andra människor och sin omvärld få syn på och även utveckla sitt 

eget tänkande och sin förståelse (Björklund, 2008). Doverborg (2008) menar att barngruppen 

på förskolan är viktig för barnens lärande eftersom lärandet är beroende av samspelet och 

kommunikation med andra, både barn och vuxna. 

 

Enligt Doverborg (2008) har barns lärande sin utgångspunkt i hur de upplever världen 

omkring dem, det vill säga i deras erfarenheter. Björklund (2009) menar att de elementära 

förmågorna anses redan från början finnas hos barnen och att det är deras omgivning och 

kultur som avgör hur och åt vilket håll dessa färdigheter utvecklas. För de allra yngsta barnen 

i förskolan är det en väldig utmaning att lära sig betydelsen av tal och siffror. Det kan finnas 

så många olika innebörder av till exempel bara en siffra och många i barnens närhet använder 

i vardagen räkneord med olika betydelser. (Björklund, 2008). 

 

Björklund (2008) bedömer att en hel del undersökningar har gjorts i hur barn i olika åldrar 

förstår räknandets principer och även hur barnen lyckas lösa matematiska problem. Trots att 

undersökningarna sällan gjorts med barn som är yngre än tre år är det inget nytänkande att 

grunden för barns matematiska förståelse läggs i tidig ålder. Sterner (2008) och Björklund 

(2009) menar att små barn tidigt kommer på att fingrarna är bra att använda för att gestalta 

olika saker som till exempel deras ålder. Deras samspel med andra barn är viktigt för att de 

yngsta barnen steg för steg ska förstå den numerära betydelsen och innebörden i 

fingergestaltningarna. 

 

Björklund (2008) påvisar att i de yngsta barnens tidiga upplevelser av matematik i förskolan 

kan fyra kritiska villkor märkas; variation, samtidighet, rimlighet och hållpunkt. Här följer 

förklaringar på de fyra villkoren: 

 

Variation – gör det möjligt att upptäcka och generalisera hur olika saker kan ha samma 

innebörd vid olika tillfällen. 

Samtidighet – är avgörande för att variationen ska inträffa. Genom att ta hänsyn till flera 

kännetecken och även andra betydelser ger det möjlighet för barnen att fördjupa sin förståelse. 

Rimlighet – är viktigt när det handlar om matematik för ofta rör det sig om att göra 

uppskattningar och dra logiska slutsatser. 
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Hållpunkt – ett fjärde villkor för lärande. Ett bra sätt att göra de yngsta barnen medvetna om 

sin egen perception och hur lärande medför att ens egen förståelse omvandlas och fördjupas, 

kan vara att lyfta fram sin egen uppfattning och därefter problematisera den mot andras sätt att 

se på saker. 

 

Sterner och Johansson (2008) skriver om ett till ett-principen som går ut på att ”ett föremål i 

den ena mängden får bilda par med ett och endast ett föremål i den andra mängden” (s. 72). 

Björklund (2009) menar att ett till ett-principen inte förutsätter att barnen har kunskap om 

räkneorden eller räkneramsan, men principen kan lägga grunden för förståelsen hur ett 

räkneord kopplas ihop med ett räknat objekt. Även Solem och Reikerås (2004) skriver om en 

form av ett till ett-principen som de kallar för ett-till-ett-överensstämmelse eller 

sammanparning. De tar upp ett exempel där ett barn ska räkna hur många som bor hemma hos 

honom. Han använder sina fingrar för att räkna upp varje person i huset, ett finger för varje 

person. Han sammanbinder varje objekt han ska räkna till ett finger. Björklund (2008) tar upp 

ett exempel där små barn tar initiativ till att dela ut haklappar till alla barn som sitter runt ett 

bord. Hon menar då att det matematiska tänkandet hos barnet blir tydligt eftersom det då delar 

ut ett och endast ett föremål till varje barn. Dessutom menar hon att denna princip är viktig för 

att barnen ska lära sig använda räkneorden och slutligen kunna räkna.    

 

 

3.2 Pedagogens roll i matematikinlärningen för de yngsta barnen 

Den andra frågeställningen var Hur ser författarna i litteraturen på pedagogernas roll vad 

gäller matematikinlärning för de yngsta? 

 

Många vuxna har olika syn på barns lärande och tolkar deras uppfattningar på olika sätt. Detta 

är av stor vikt eftersom att det är pedagogernas tolkning av barnens uppfattningar som styr hur 

de därefter leder barnens uppmärksamhet i olika matematiska situationer. (Doverborg 2008). 

 

Uppgiften förskolan har är att lägga grunden till livslångt lärande. Dess miljö ska hjälpa till att 

erbjuda barnen en pedagogisk verksamhet som skapar en helhet av delarna omsorg, lärande 

och fostran. (Doverborg, 2008) Förskolans lärare har enligt Björklund (2008) således en 

nyckelroll i de yngsta barnens lärande, eftersom lärarens kunskap och dennes syn på barnet 

reglerar dennes handlande och hans eller hennes mål i den pedagogiska verksamheten. Därför 

är det viktigt göra lärarna medvetna om det ansvar de har i barnens lärandeprocess genom att 

lyfta fram och synliggöra detta. Det är viktigt att som vuxen sätta sig in i barnens situation i 

deras vardag och ta deras perspektiv för att då lättare förstå hur barnen lär sig matematik. 

Pedagogen som arbetar med de yngsta barnen i förskolan behöver vara medveten om att olika 

erfarenhetsbakgrund kan innebära att många självklarheter förstås på ett annat sätt än vad det 

var tänkt. (Björklund, 2008). 

 

Det gäller att som lärare se olika möjligheter till att utmana barnens matematiska tänkande 

och utgå ifrån deras fokusering. Det är även av stor vikt att läraren förstår att matematik 

grundar sig på mer än räkneramsan. (Björklund, 2009). Doverborg och Emanuelsson (2008) 
framhåller att lärare som arbetar i förskolan skall stimulera och utmana barnens nyfikenhet 

och intresse för matematik. Björklund (2008) hävdar att varje lärare som strävar efter att barn 

ska lära sig något om världen har antingen medvetet eller mindre medvetet en plan på hur 

lärandet äger rum och det som kännetecknar kunskap. 
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Det finns mycket som visar på den stora betydelse pedagoger har för barnens 

matematikinlärning i förskolan. Trots att barn är väldigt duktiga på att koppla ihop tidigare 

upplevelser med nya intryck, är stödet från en vuxen nödvändigt. I förskolan är den 

pedagogiska uppgiften framför allt att främja barns lärande och även att väcka deras 

uppmärksamhet på den kunskap som fordras i vardagen. (Björklund, 2008). Vidare anser hon 

att lärarens uppdrag har blivit mer och mer att se ur barnens perspektiv och ta tillvara på 

situationer där barnens nyfikenhet och även deras frågor sätts i centrum och fokuseras på, 

sedan att tillsammans med barnen söka efter svaren. 

 

Solem och Reikerås (2004) menar att det är viktigt att vi vuxna skaffar oss de kunskaper och 

den kompetens som behövs för att möta barnen och uppmuntra dem och därmed underlätta 

deras utveckling. Doverborg (2008) anser att det är viktigt att läraren benämner och beskriver 

det som fokus ligger på, så att barnen får höra de korrekta benämningarna på saker. Även 

Solem och Reikerås (2004) menar att det är av stor vikt att hela tiden med ord benämna saker 

och ting. Till exempel att ”bilen står uppe på hyllan”. Björklund (2008) anser att det är väldigt 

viktigt att prata matematik även med de yngsta barnen i förskolan. Detta eftersom de behöver 

få förklara och visa hur de uppfattar olika saker. Hon menar även att det är väldigt 

betydelsefullt att de vuxna som varje dag möter barnen inspirerar dem att använda sina 

kunskaper. Detta för att det ska hjälpa dem i vardagens problemlösning och även interaktion 

med andra. (Björklund, 2008). 

 

När det gäller rumsbegrepp för barnen är pedagogens roll även där viktig. Solem och Reikerås 

(2004) menar att om vuxna underlättar barnens utforskande och deras behov av att komma 

uppåt och framåt vilket medför att de vuxna stöder barnens utveckling av rumsbegreppen. 

Vidare menar de att när barnen är riktigt små och inte klarar att röra sig i rummet självständigt 

blir den vuxnes roll extra viktig. Detta i och med att det då hänger på dem vilka erfarenheter 

barnen får genom att de vuxna får förflytta barnen i rummen och bära dem till olika ställen. 

Solem och Reikerås (2004) bedömer att den vuxne kan anpassa utmaningarna efter barnens 

förmågor för att genom detta stöda barnens rumsförståelse. De poängterar också för att barnen 

ska utveckla sin rumsförståelse behöver de röra sig och använda hela kroppen, vilket de 

menar är lättare utomhus där barnen kan springa fortare och längre. De kan klättra högre och 

kan använda hela sin kropp för att få större utmaningar som på så sätt utvecklar 

rumsförståelsen. 
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4 DISKUSSION 
Detta avsnitt är uppdelat i fyra olika delar. Först kommer en sammanfattning där de resultat 

som är viktigast sammanfattas, därefter kommer ett avsnitt om arbetets tillförlitlighet. Sedan 

följer en teoretisk tolkning och till sist förslag till fortsatt forskning. 

4.1 Sammanfattning 

Matematiken i förskolan blir mer och mer tydlig och har under de senaste åren hamnat mer 

och mer i rampljuset. Mer litteratur har skrivits och mer forskning har fåtts fram om de små 

barnens matematiska inlärning. Trots detta så är det fortfarande många lärare och pedagoger 

som inte aktivt och medvetet arbetar med matematik med de yngsta barnen i förskolan. 

Somliga menar att de inte har de resurser de behöver för att aktivt kunna arbeta med 

matematik. Sanningen är den att det inte behövs en massa dyra prylar för att barnen ska lära 

sig matematik. Titeln på Björklunds (2008) bok Bland bollar och klossar avslöjar att så enkla 

saker som bollar och klossar kan användas för matematikinlärningen och vanligen finns dessa 

leksaker redan i förskolan redo att användas.  

 

Det gäller att de vuxna tar till vara på de tillfällen då barnen visar intresse för att pyssla med 

matematik och att de vuxna finns där för att stödja barnen i sin inlärning så att de utvecklas 

vidare. Barngruppen i förskolan är likaså den betydelsefull för att barnen ska kunna lära sig i 

samspel med andra barn och naturligtvis även vuxna. 

 

 

4.2 Tillförlitlighet 

Då arbetet skulle handla om de yngsta barnen i förskolan valdes litteraturen efter det. Således 

efter ålder på barnen som det forskats om i litteraturen. 

 

Resultaten som fåtts fram i detta arbete besvarar de frågeställningar som ställts, men det går 

inte att säga att resultaten skulle bli samma om studien skulle upprepas. Möjligen skulle 

resultaten kunna bli annorlunda med någon annans personliga synvinklar där fokus läggs 

annorlunda mot för i detta arbete. 

 

Eftersom basen för denna undersökning är så pass få böcker som fyra stycken går inte studien 

att generalisera. Resultaten kan bli annorlunda vid undersökande av annan litteratur än de i 

detta arbete. 

 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Matematik kan vara så otroligt mycket mer än bara tal, räkning och siffror som många 

förknippar matematik med. Det kan exempelvis vara mönster, tid, sortering, färg, form, vikt, 

mängd, längd, storlek, jämförelser, rumsuppfattning, para ihop och så vidare. Mycket av det 

vi tänker och gör är matematik utan att vi är medvetna om det. Ofta är sättet vi tänker på 

matematik, men vi reflekterar sällan över att det är så. Vid djupa funderingar över vad 

matematik kan vara är det förvånande många saker som dyker upp. Många kanske inte tänker 
på att till exempel lägesord såsom på, i, bakom med mera, är matematik och sådana ord är 

vanligt förekommande i vardagen på förskolorna. Därför borde barnen känna igen dessa. Alla 

människor använder matematik på olika sätt varje dag. Enligt mina erfarenheter möter alla 
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matematik flera gånger varje dag. För de allra yngsta barnen handlar det mest om iakttagelser 

av olika saker, såsom möten med mönster, storlekar, färger och former. 

 

Av den orsaken att matematik finns överallt bör de vuxna finnas för barnen och göra det 

synligt för dem. Författarna enas om att pedagogernas roll är oerhört viktig för att barnens 

matematikinlärning ska kunna ske och komma någon vart. Men även de andra barnen på 

förskolan är viktiga för inlärningen av matematik. Doverborg (2008) påpekar att barns lärande 

är beroende av samspelet med andra barn och vuxna, liknande menar även Björklund (2009, 

2008). Barnens sociala samspel med andra barn är enligt egna erfarenheter betydelsefulla för 

deras inlärning. Jag menar att barnen genom att samspela med andra barn och iaktta hur och 

vad de gör och att sedan på egen hand försöka sig på att utföra den handlingen och förstå 

andras kunskap gör att deras erfarenheter får dem att utvecklas. 

 

Björklund (2008) menar att det viktigaste i synen på barns utveckling och deras lärande sker 

när barnen i samspel med andra aktivt bildar sin förståelse av omvärlden. Vidare anser hon att 

de vuxna som arbetar med barn, behöver förstå att barnens olika erfarenheter och bakgrund 

kan göra att de förstår saker och ting på olika sätt, inte alltid så som det är tänkt från lärarens 

sida. Det som de vuxna har tänkt lära barnen kan gå dem helt förbi och istället snappar barnen 

upp någonting helt annat som de vill gå vidare i och lära sig mer om, som istället fångat deras 

intresse. Där är det som vuxen, enligt mig, viktigt att uppmärksamma och spinna vidare på det 

som barnen är intresserade av och uppmuntra dem till fortsatt lärande så att deras intresse för 

matematik bibehålls och utvecklas. 

 

För att kunna utmana barnen i deras lärande är det viktigt att som vuxen kunna se 

matematiken i barnens värld och därefter tolka det som setts. För det är ju faktiskt så att 

matematik utgör en mycket stor del av även de små barnens liv. Det kan vara bra om 

pedagogerna samtalar med barnen och frågar de hur de tänkt när de exempelvis sorterat något 

eller delat upp saker i lika stora högar och så vidare. Genom att de gör det så är barnen 

tvungna att sätta ord på sina handlingar och förklara hur de gjort. Detta gör att barnen får 

möjlighet att använda sina matematiska färdigheter och utvecklas därmed mer och mer 

matematiskt. Med de små barnen menar jag att det som vuxen är bra att vara medupptäckare 

och tillsammans med barnen utforskar och undersöker och under tiden ställer frågor som får 

barnen att tänka ett steg längre. Men samtidigt får det inte bli för mycket och för avancerat för 

barnen, då är det lätt att de tröttnar, tappar intresset och så försvinner deras uppmärksamhet på 

det den vuxne talar om. Det är viktigt som alla författare säger att gå ner på barnens 

kunskapsnivå så att de klarar det de tar sig för eller det som den vuxne får de att göra. Men att 

de samtidigt utmanas så att de utvecklas vidare i sin matematiska förståelse. Jag anser att det 

är av stor vikt att det i förskolorna inte finns alltför strama regler för vad allt ska användas till. 

Jag är rädd att det på något sätt kan utgöra ett hinder för barnen vid deras undersökande och 

utforskande. Med det menar jag inte att barnen ska få göra vad som helst med alla saker, men 

det kan finnas tillfällen då pedagogerna kan vara lite mer tillåtande. 

 

Flera av författarna anser att matematiken i vardagen är den matematik som det bör arbetas 

vidare med eftersom barnen ofta är nyfikna på sin omgivning och ideligen undersöker och 

utforskar. Barnen behöver bli uppmuntrade till att fortsätta utforska sin omvärld eftersom att 

det är då deras matematiska inlärning tar sin början. För att barnen ska fortsätta vara 

intresserade av matematik och dess användbarhet bör pedagogerna arbeta för att stärka 

barnens tro på sig själva och sin förmåga. Barnen behöver få prova sig fram för att så 

småningom upptäcka vad de kan klara av, och på så sätt ha den tron på sig själv som behövs 

för att de ska våga gå vidare och utvecklas ännu mer när det gäller matematik. Författarna 
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framhäver att många av de vardagliga aktiviteterna som görs i förskolan innehåller till stor del 

matematik. Till exempel vid matsituationerna då mängden mjölk i glasen kan få barnen 

intresserade av att diskutera matematik och dess begrepp. Även en så vardaglig sak som 

påklädning kan innehålla lite olika former av matematiska begrepp och få barnen att tala en 

del matematik. Den vuxne kan samtala med barnet under påklädningen om hur många vantar 

som behövs, om barnet har fingervantar ska fingrarna hamna på rätt plats. Kläderna ska bli 

placerade på rätt kroppsdel, skor/stövlar ska sitta på rätt fot. De vuxna kan även diskutera med 

barnen om parbildning av skor. Genom att ta till vara på olika tillfällen i den vardagliga 

verksamheten på förskolorna får barnen uppleva matematik i för de meningsfulla 

sammanhang på ett lustfyllt och lärorikt sätt, vilket även läroplanen framhåller (Skolverket, 

2006). 

 

För att barnen även senare i livet ska få en känsla av att matematik är roligt bör de få en bra 

grund så tidigt som möjligt i deras liv. Det är viktigt att de vuxna tar tag i det och får 

matematik att vara roligt redan från början. Det behöver inte vara avancerat att synliggöra 

matematik och arbeta medvetet med det i förskolan, vilket många tror att det ska vara. Det 

gäller bara att vara medveten om matematik och snappa upp de tillfällen som uppstår och 

arbeta vidare på dessa. Jag anser att det med ganska hög sannolikhet underlättar om de vuxna 

också tycker att matematik är roligt, för annars kan det vara svårt att motivera barnen till att 

det blir roligt. Om de vuxna inte tycker om matematik eller tycker att det är roligt finns risken 

att det återspeglas utåt till barnen, och det kan de märka, vilket gör att de inte heller tycker att 

det är kul. Men om pedagogerna har inlevelse i det de gör är det lättare att fånga barnens 

intresse och få de intresserade av att använda matematik. 

 

Författarna tar upp lekens betydelse för matematikinlärningen. Barnen leker till exempel 

rollekar som gör att de ägnar sig åt matematisk kunskap, men även vid lekar som lägga 

pussel, spela spel och bygga och konstruera saker sysselsätter sig barnen med matematiska 

uppgifter. Genom barnens lek kan vi vuxna få möjligheter till att utmana barnens funderingar, 

detta kan bli lättare om pedagogerna själva är delaktiga i leken. Barnen behöver få tänka utan 

en massa krav. Författarna tar dessutom upp att barn gillar att sortera och det faller sig ganska 

naturligt för dem. Det finns så många olika föremål på en förskola och även i hemmet som går 

att sortera och klassificera in i olika grupper. Tillvägagångssätten att sortera på är också 

väldigt många och ofta har barnen olika sätt att sortera samma saker på. Lättillgängliga 

föremål att sortera och klassificera kan vara knappar, leksaker och så vidare. Jag anser att 

eftersom barnens liv till största delen består av lek är det bra att använda den som grund för 

matematikinlärningen. För i leken sker det mesta så spontant, till exempel blir problemlösning 

så naturligt. I leken är det många saker som blir mer tillåtet och jag vill tro att barnen tillåter 

varandra att misslyckas i leken och leken gör även att barnen behöver vara flexibla och av 

detta lär de sig en hel del. Även barnböcker kommer upp som ett bra tillfälle att få barnen att 

börja bli intresserade av matematik och sedan kanske skapa ett samtal med barnen och 

tillsammans gå vidare i den matematiska världen. Detta kan vara bra att använda till den 

matematiska inlärningen lite då och då. För genom böckerna kan barnen få uppleva mönster, 

antal, färger, symboler, lägesord, jämförelseord och så vidare. Men jag anser att sagoböckerna 

inte alltid ska användas matematiskt eftersom sagostunderna många gånger ska vara vila och 

avkoppling för barnen. Det gäller därför att välja de tillfällen som passar bäst. Sagor kan även 

få barnens språkliga utveckling att gå framåt och därmed anser jag att detta hjälper barnens 

matematiska tänkande och deras förståelse för matematik. 

 

I alla fyra böckerna tas rim, ramsor och liknande upp som en bra metod till barnens lärande 

om talens ordningsföljd i räkneramsan. Jag anser att genom att ofta använda rim, ramsor och 
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sånger med tal i får barnen höra upprepningar av talserien där talen kommer i rätt ordning och 

på detta sätt lär de sig det till slut. 

 

Alla författarna skriver om ett till ett-principen, även om somliga kallar det för 

sammanparning eller ett-till-ett-korrespondens som Björklund (2008, 2009) skriver. I och med 

att denna princip lägger grunden till att barnen ska lära sig att använda räkneorden på ett 

korrekt sätt, anser jag att det är väldigt betydelsefullt att barnen får möjlighet att utöva den här 

principen på olika sätt genom att då till exempel dela ut haklappar eller liknande till alla barn 

och så vidare. 

 

Både Doverborg (2008) och Björklund (2008) påpekar att miljön på förskolan som lärarna till 

stor del styr över är betydelsefull för barnens lärande och då närmast matematikinlärningen. 

Jag menar att miljön behöver uppmuntra barnen till att använda matematiska begrepp och få 

de intresserade av att lösa problem. Jag vill att miljön ska inspirera barnen till att vilja lära sig 

mer matematik för att de tycker att det är skoj. 

 

Författarna till litteraturen skriver ganska likartat och är rätt överens om svaren på 

frågeställningarna i denna studie. Det mest väsentliga verkar dock vara hur pass betydande 

och viktig pedagogernas roll är för barnens matematikinlärning. Även att barnen lär i samspel 

med andra och att det är betydelsefullt att matematik ska vara roligt. Detta för att barnen ska 

fortsätta vara intresserade av att lära sig vidare och därmed utveckla sina matematiska 

förmågor och kunskaper. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie ligger fokus på vad litteraturen säger om barns matematikinlärning. En 

utveckling av denna undersökning skulle kunna vara att välja ut ett antal olika förskolor och 

undersöka hur det ser ut i verkligheten. Att ta reda på om det som står i litteraturen stämmer 

med det som påträffas i det verkliga livet. 

 

En metod skulle kunna vara att observera en del av de yngsta barnen och förslagsvis titta på 

hur deras samspel med vuxna och andra barn påverkar deras matematikinlärning. Ett annat 

tillvägagångssätt skulle kunna vara att intervjua ett antal pedagoger på olika förskolor om hur 

de arbetar med matematik med de yngsta barnen och hur det fungerar för inlärningen. 
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