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Abstract	  

	  

Matematik	  är	  en	  viktig	  del	  av	  människans	  vardag.	  De	  svenska	  resultaten	  i	  matematik	  

sjunker	  enligt	  PISA-‐undersökningen	  2012.	  Det	  ställer	  krav	  på	  förskolan	  som	  anses	  vara	  

inkörsporten	  till	  barns	  matematiska	  lärande.	  Matematik	  fick	  en	  plats	  i	  barnträdgårdar	  

och	  småbarnsskolor	  redan	  under	  1860-‐talet	  men	  hur	  ser	  det	  ut	  i	  dagens	  förskolor?	  Den	  

här	  tematiska	  analysen	  granskar	  delar	  av	  de	  senaste	  6	  årens	  forskning	  om	  matematik	  i	  

förskolan.	  Studien	  visar	  att	  lärandet	  och	  den	  tidiga	  matematiken	  är	  en	  

grundförutsättning	  för	  barns	  matematiska	  lärande.	  Det	  finns	  såväl	  kulturella	  aspekter	  

som	  genusaspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  samtidigt	  som	  pedagogerna	  har	  en	  väldigt	  viktig	  

uppgift	  som	  de	  inte	  alltid	  känner	  sig	  helt	  trygga	  med.	  Det	  finns	  en	  mängd	  strategier	  att	  

både	  lära	  in	  och	  lära	  ut	  matematik.	  Inget	  område	  inom	  matematiken	  är	  rättframt	  utan	  

alla	  har	  sina	  specifika	  problemområden.	  

	  

Nyckelord	  	  

	  

Förskola,	  matematik,	  lärande,	  pedagoger,	  problemområden,	  forskningsöversikt	  	  
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1. Inledning 

1.1	  Bakgrund	  
	  
Matematik	  är	  något	  som	  finns	  i	  vår	  vardag	  och	  i	  det	  mesta	  vi	  gör.	  Utan	  matematik	  skulle	  

vi	  inte	  ha	  siffror	  och	  i	  förlängningen	  inte	  tider/tidsuppfattning,	  pengar,	  

födelsedagsfirande	  eller	  fotbolls-‐VM	  och	  olympiader	  med	  medaljregn	  för	  att	  nämna	  

några	  exempel	  (Ljungblad,	  2006,	  s.	  5).	  Matematik	  uppfattas	  ofta	  som	  krångligt	  men	  

Björklund	  (2009,	  s.	  17)	  menar	  att	  matematik	  är	  ett	  sätt	  att	  beskriva	  mätbara	  relationer	  

där	  talbegrepp	  och	  siffror	  är	  exakta	  beskrivningar,	  även	  begrepp	  som	  stor,	  liten,	  lång	  

och	  kort	  är	  matematiska	  om	  än	  inte	  lika	  tydligt.	  Matematiken	  skiljer	  sig	  inte	  åt	  oavsett	  

om	  det	  är	  en	  1-‐åring	  eller	  en	  kvantfysiker	  som	  försöker	  förstå	  förhållandet	  mellan	  saker	  

och	  ting	  eller	  försöker	  beskriva	  förhållandet	  mellan	  tid	  eller	  mängder.	  	  

Varje	  dag	  får	  vi	  matematisk	  information	  som	  måste	  tolkas	  och	  förstås	  för	  att	  kunna	  

hanteras	  på	  rätt	  sätt.	  I	  dagens	  samhälle	  måste	  de	  matematiska	  besluten	  ske	  ganska	  

snabbt.	  För	  den	  som	  inte	  har	  så	  goda	  matematiska	  kunskaper	  kan	  det	  innebära	  problem	  

och	  utanförskap.	  Björklund	  (2009,	  s.	  10)	  menar	  att	  de	  flesta	  människor	  som	  ombeds	  

svara	  på	  vad	  matematik	  är	  oftast	  ger	  svar	  som	  ”siffror”,	  ”räknesätt”,	  ”former”,	  ”formler”	  

eller	  ”ekvationer”.	  Det	  är	  en	  matematik	  som	  känns	  abstrakt	  och	  svårtillgänglig	  snarare	  

än	  vardagsmatematik	  som	  människor	  associerar	  till.	  

När	  det	  kommer	  till	  matematik	  för	  yngre	  barn	  hävdar	  Ahlberg	  (1995,	  s.	  12)	  att	  barn	  så	  

unga	  som	  tre	  månader	  har	  grunder	  för	  matematik	  då	  de	  redan	  kan	  urskilja	  vilket	  av	  två	  

föremål	  som	  är	  störst.	  Därifrån	  bygger	  de	  vidare	  på	  sin	  matematiska	  kompetens	  i	  sitt	  

samspel	  med	  omvärlden.	  Barnen	  kan	  använda	  sin	  egen	  kropp	  som	  referens	  när	  de	  lär	  sig	  

om	  sin	  omvärld.	  De	  erfarenheter	  barnen	  har	  av	  hur	  långt	  de	  når	  eller	  hur	  stora	  händer	  

de	  har	  kan	  användas	  som	  grund	  för	  att	  genomföra	  rimliga	  handlingar	  eller	  använda	  sig	  

av	  begrepp	  i	  olika	  situationer	  (Björklund,	  2007,	  s.	  130).	  	  

Allt	  inhämtande	  av	  kunskap	  sker	  i	  interaktion	  med	  omgivningen.	  Omgivningen	  har	  

betydelse	  för	  barnets	  utveckling	  därför	  att	  barnet	  lär	  sig	  att	  lösa	  problem	  tillsammans	  
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med	  andra	  (Björklund,	  2008,	  s.	  41).	  	  Vidare	  menar	  Björklund	  (2008,	  s.	  185)	  att	  

verksamheten	  i	  förskolan	  ska	  utgå	  från	  barns	  lek,	  tidigare	  erfarenheter	  samt	  barns	  egna	  

sätt	  att	  lära	  sig	  om	  sin	  omvärld.	  I	  barnens	  vardag	  finns	  det	  mängder	  av	  fenomen	  och	  

föremål	  som	  är	  matematik	  och	  detta	  kan	  pedagogen	  ha	  som	  utgångspunkt	  i	  aktiviteter.	  

Björklund	  menar	  också	  att	  pedagogen	  bör	  ha	  kunskap	  om	  matematiska	  begrepp	  samt	  

hur	  barnens	  matematiska	  tänkande	  utvecklas.	  	  

Grunden	  för	  allt	  lärande	  är	  att	  kunna	  urskilja	  det	  gemensamma	  och	  specifika	  hos	  

föremål	  och	  företeelser	  i	  omvärlden.	  För	  att	  förstå	  matematik	  är	  det	  viktigt	  att	  kunna	  

upptäcka	  gemensamma	  drag	  hos	  föremål	  och	  det	  som	  skiljer	  föremålen	  från	  varandra.	  

Små	  barn	  behöver	  tidigt	  få	  erfarenheter	  av	  att	  en	  aspekt	  av	  fenomen	  kan	  variera	  medan	  

en	  annan	  är	  konstant.	  Ett	  exempel	  på	  när	  barn	  upptäcker	  detta	  kan	  vara	  med	  ett	  föremål	  

där	  formen	  är	  samma	  men	  där	  storleken	  varierar.	  När	  barnen	  kan	  fokusera	  på	  

gemensamma	  och	  specifika	  egenskaper	  hos	  föremål	  kan	  de	  hitta	  nya	  aspekter	  hos	  

föremålet.	  Detta	  kan	  i	  sin	  tur	  hjälpa	  barnen	  att	  lösa	  problem	  (Björklund,	  2007,	  s.	  121).	  	  

Björklund	  (2009,	  s.	  10)	  och	  Kärre	  (2013,	  s.	  28)	  skriver	  båda	  två	  om	  hur	  viktigt	  det	  är	  för	  

barnen	  i	  förskolan	  att	  matematiken	  är	  meningsfull.	  Det	  innebär	  att	  barnen	  i	  förskolan	  

måste	  få	  tillfälle	  att	  utforska	  matematik	  i	  givande	  och	  stimulerande	  sammanhang.	  Det	  är	  

pedagogens	  roll	  att	  göra	  barnen	  uppmärksamma	  på	  och	  medvetna	  om	  den	  matematik	  

som	  finns	  runtomkring	  dem	  och	  synliggöra	  den	  (Björklund,	  2008,	  s.	  167).	  Enligt	  Piaget	  

skapas	  kunskap	  som	  tankestrukturer	  där	  erfarenhet	  bildar	  mönster.	  Genom	  nya	  

handlingar	  förändras	  tankestrukturen,	  mönstren	  och	  tankarna	  om	  vad	  som	  kan	  hända.	  

På	  så	  sätt	  utvecklas	  problemlösningsförmågan	  (Björklund,	  2008,	  s.	  13).	  	  

I	  boken	  Matte	  mosaik	  (refererad	  i	  Kärre,	  2013,	  s,	  16)	  delas	  förskolans	  matematik	  in	  i	  fem	  

områden:	  ”sortera/klassificera”,	  ”jämföra/mäta”,	  ”läge,	  riktning,	  rum	  och	  form”,	  

”mönster”	  och	  ”tal	  och	  antal”.	  Alla	  dessa	  områden	  kommer	  barnen	  i	  kontakt	  med	  i	  sin	  

vardag	  och	  kan	  uppmärksammas	  i	  den	  dagliga	  verksamheten.	  Ofta	  sker	  det	  helt	  

spontant.	  Spontana	  och	  vardagliga	  situationer	  med	  matematik	  kan	  vara	  när	  borden	  ska	  

dukas	  inför	  lunchen.	  Barnen	  måste	  veta	  hur	  många	  barn	  och	  pedagoger	  det	  ska	  sitta	  vid	  

bordet	  för	  att	  kunna	  ta	  fram	  rätt	  antal	  tallrikar,	  glas	  och	  bestick.	  I	  dessa	  situationer	  är	  

det	  viktigt	  att	  pedagogen	  har	  på	  sig	  sina	  matematikglasögon	  för	  att	  kunna	  

uppmärksamma	  det	  spontana	  och	  bygga	  vidare	  på	  det	  (Johansson	  &	  Wirth,	  2011,	  s.	  40-‐
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41).	  Det	  behöver	  alltså	  inte	  vara	  av	  pedagoger	  planerad	  matematikundervisning	  som	  är	  

den	  enda	  matematiken	  barnen	  har	  nytta	  av.	  	  

	  

1.2	  Förskolematematikens	  historia	  
	  
Friedrich	  Fröbel	  (1782-‐1852)	  ses	  ofta	  som	  förskolematematikens	  fader	  då	  de	  lekgåvor	  

han	  tog	  fram	  som	  undervisningsmaterial	  var	  av	  matematisk	  natur.	  Det	  föll	  sig	  för	  honom	  

naturligt	  eftersom	  ett	  av	  hans	  stora	  intressen	  var	  matematik	  och	  det	  lät	  han	  genomsyra	  

allt	  sitt	  material.	  Han	  anpassade	  även	  materialet	  så	  att	  det	  skulle	  passa	  de	  mindre	  

barnen	  genom	  att	  använda	  större	  klossar	  som	  bättre	  passade	  deras	  motorik	  än	  mindre	  

klossar	  som	  krävde	  mera	  finmotorik	  (Johansson,	  1995,	  s.	  21).	  Lawton	  &	  Gordon	  (2005,	  s.	  

205)	  beskriver	  lekgåvorna	  som	  just	  ett	  sätt	  att	  träna	  motorik	  samtidigt	  som	  de	  var	  

designade	  att	  ge	  barnen	  insikter	  om	  naturlagar	  under	  lekfulla	  former.	  Fröbel	  ansåg	  

nämligen	  att	  barn	  inte	  kunde	  underkasta	  sig	  en	  sträng	  disciplin	  för	  att	  de	  inte	  förstår	  

saker	  på	  samma	  sätt	  som	  vuxna	  utan	  att	  de	  istället	  utvecklas	  genom	  lek.	  Det	  är	  genom	  

leken	  de	  skapar	  förståelse	  för	  omvärlden	  (Johansson,	  1995,	  s.	  18).	  	  

Matematiken	  för	  yngre	  barn	  fick	  inträde	  i	  Sverige	  under	  1860-‐talet	  i	  och	  med	  att	  Fröbels	  

tankar	  introducerades	  i	  landets	  småbarnsskolor	  och	  därefter	  i	  några	  få	  privata	  

barnträdgårdar.	  På	  1930-‐talet	  hade	  flera	  barnträdgårdar	  inrättats	  och	  fler	  barn	  än	  bara	  

de	  mest	  välbemedlade	  fick	  tillträde	  (Westberg,	  2015,	  s.	  97).	  Barnträdgårdarna	  var	  

tänkta	  att	  efterlikna	  hemmet	  i	  största	  möjlig	  mån.	  Barnen	  skulle	  kunna	  öva	  på	  sina	  

framtida	  sysslor	  och	  det	  underströks	  med	  framför	  allt	  två	  rum.	  Det	  maskulina	  bygg-‐

rummet	  och	  den	  feminina	  dock-‐vrån	  (Vallberg	  Roth,	  2011,	  s.	  58).	  	  

År	  1943	  tog	  socialstyrelsen	  över	  rollen	  som	  huvudaktör	  för	  landets	  daghem	  och	  

barnträdgårdarna	  började	  fasas	  ut	  (Vallberg	  Roth,	  2011,	  s.	  81).	  Vidare	  beskriver	  

Vallberg	  Roth	  (2011,	  s.	  85-‐86)	  hur	  fokus	  flyttas	  från	  hemmets	  ideal	  till	  det	  mer	  offentliga	  

och	  daghemmen	  får	  könsneutrala	  aktivitetsstationer.	  En	  av	  aktivitetsstationerna	  som	  

rekommenderades	  var	  klassificering	  och	  sortering.	  På	  1980-‐talet	  kom	  krav	  på	  ett	  

klarare	  och	  mer	  preciserat	  innehåll	  istället	  för	  aktivitetsstationerna.	  Fem	  ämnesblock	  

blev	  resultatet	  där	  matematik	  och	  naturkunskap	  ingick	  i	  ämnesblocket	  naturkunskap	  

(Vallberg	  Roth,	  2011,	  s.	  92-‐93).	  På	  1990-‐talet	  blev	  förskolan	  en	  del	  av	  skolväsendet	  och	  



	   7	  

1998	  fick	  förskolan	  en	  egen	  läroplan	  där	  bland	  annat	  matematiken	  tydliggjordes.	  Med	  

revideringen	  2010	  lyftes	  matematiken	  fram	  som	  ett	  eget	  målområde	  (Vallberg	  Roth,	  

2011,	  s.	  128).	  

	  

1.3	  Studiens	  relevans	  

	  

Matematik	  har	  stor	  betydelse	  i	  samhället	  och	  för	  dess	  medborgare,	  vilket	  bland	  annat	  

avspeglas	  redan	  i	  läroplanen	  för	  förskolan	  där	  flera	  aspekter	  av	  matematik	  benämns.	  

Läroplanen	  säger	  bland	  annat:	  ”	  Förmåga	  att	  kunna	  kommunicera,	  söka	  ny	  kunskap	  och	  

kunna	  samarbeta	  är	  nödvändig	  i	  ett	  samhälle	  präglat	  av	  ett	  stort	  informationsflöde	  och	  

en	  snabb	  förändringstakt.	  Förskolan	  ska	  lägga	  grunden	  till	  att	  barnen	  på	  sikt	  kan	  tillägna	  

sig	  de	  kunskaper	  som	  utgör	  den	  gemensamma	  referensram	  som	  alla	  i	  samhället	  

behöver”	  (Lpfö98/2010,	  s.	  6).	  Vidare	  uppger	  läroplanen	  i	  sina	  mål	  att:	  	  

• ”Förskolan	  ska	  sträva	  efter	  att	  varje	  barn	  tillägnar	  sig	  och	  nyanserar	  innebörden	  i	  

begrepp,	  ser	  samband	  och	  upptäcker	  nya	  sätt	  att	  förstå	  sin	  omvärld,”	  	  	  

• ”Förskolan	  ska	  sträva	  efter	  att	  varje	  barn	  utvecklar	  sin	  förståelse	  för	  rum,	  form,	  

läge	  och	  riktning	  och	  grundläggande	  egenskaper	  hos	  mängder,	  antal,	  ordning	  och	  

talbegrepp	  samt	  för	  mätning,	  tid	  och	  förändring,”	  	  

• ”Förskolan	  ska	  sträva	  efter	  att	  varje	  barn	  utvecklar	  sin	  förmåga	  att	  använda	  

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

och	  andras	  problemställningar,”	  	  

• ”Förskolan	  ska	  sträva	  efter	  att	  varje	  barn	  utvecklar	  sin	  förmåga	  att	  urskilja,	  

uttrycka,	  undersöka	  och	  använda	  matematiska	  begrepp	  och	  samband	  mellan	  

begrepp,	  ”	  

• ”Förskolan	  ska	  sträva	  efter	  att	  varje	  barn	  utvecklar	  sin	  matematiska	  förmåga	  att	  

föra	  och	  följa	  resonemang,”	  (Lpfö98/2010,	  s.	  10)	  

Det	  är	  därför	  intressant	  att	  sammanställa	  en	  del	  av	  den	  forskning	  som	  finns	  om	  

matematik	  i	  förskolan	  och	  göra	  den	  tillgänglig	  för	  verksamma	  förskollärare.	  	  
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1.4	  Undersökningens	  syfte	  
	  

Enligt	  senaste	  PISA-‐undersökningen	  (PISA	  2012,	  Skolverket,	  2015)	  sjunker	  betygen	  i	  

matematik	  i	  Sverige	  och	  förskolan	  har	  goda	  chanser	  att	  motverka	  det	  genom	  att	  tidigt	  

möjliggöra	  en	  god	  matematisk	  grund	  hos	  barnen	  som	  de	  i	  skolan	  sedan	  kan	  bygga	  vidare	  

på.	  Barn	  lär	  sig	  inte	  matematik	  automatiskt	  utan	  behöver	  stöttning	  och	  guidning	  på	  

vägen.	  	  Matematik	  finns	  runtomkring	  barnen	  i	  det	  dagliga	  livet	  men	  vilken	  betydelse	  har	  

förskolan?	  Vad	  säger	  forskningen	  om	  den	  tidiga	  matematiken	  i	  förskolan?	  Hur	  skrivs	  

matematiken	  fram	  i	  forskningen?	  	  

Genom	  detta	  arbete	  sammanställer	  vi	  vad	  delar	  av	  de	  senaste	  6	  årens	  forskning	  säger	  

om	  matematiken	  inom	  förskolan.	  	  

	  

1.5	  Frågeställningar	  
	  

• Vilken	  syn	  på	  matematik	  och	  lärande	  beskrivs	  i	  forskningen?	  

• Vilka	  problemområden	  lyfts	  i	  forskningen?	  
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2. Metod 

2.1	  Textanalys	  
	  
Med	  avstamp	  i	  forskningsfrågorna	  har	  vi	  sökt	  material	  som	  kan	  hjälpa	  oss	  att	  besvara	  

dessa.	  Bergström	  &	  Boréus	  (2012,	  s.	  88)	  menar	  att	  urvalet	  av	  materialet	  ska	  göras	  

utifrån	  frågeställningarna	  (forskningsfrågorna)	  och	  vad	  man	  vill	  generalisera	  om.	  Det	  är	  

viktigt	  att	  bekanta	  sig	  med	  materialet,	  läsa	  igenom	  delar	  av	  det	  och	  om	  möjlighet	  finns	  

läsa	  hela	  materialet.	  Vi	  tog	  oss	  tid	  att	  läsa	  hela	  materialet	  vi	  samlat	  in.	  Ongstad	  (1999,	  s.	  

155-‐156)	  anser	  att	  en	  textanalys	  kan	  göras	  på	  två	  sätt,	  antingen	  generell	  eller	  specifik.	  

Det	  betyder	  att	  analysen	  antingen	  kan	  påbörjas	  genom	  att	  titta	  på	  detaljerna	  för	  att	  

sedan	  utvidga	  och	  bli	  mer	  och	  mer	  generell	  eller	  så	  kan	  analysen	  påbörjas	  i	  det	  generella	  

för	  att	  sedan	  följa	  detaljerna	  ner	  på	  djupet.	  Vi	  valde	  att	  utgå	  från	  det	  generella	  i	  våra	  

artiklar	  för	  att	  skapa	  temaområden.	  Utifrån	  temaområdena	  valde	  vi	  därefter	  att	  gå	  ner	  

på	  djupet	  i	  de	  enskilda	  områdena	  för	  att	  finna	  svaren	  på	  våra	  forskningsfrågor.	  	  

Vad	  som	  är	  viktigt	  att	  ha	  i	  åtanke	  är	  det	  som	  Säfström	  och	  Östman	  (1999,	  s.	  29)	  menar	  

med	  att	  ingen	  metod	  är	  fristående,	  skiljt	  från	  människan	  som	  inte	  låter	  sig	  påverkas	  av	  

människans	  erfarenheter,	  utgångspunkter	  eller	  värderingar.	  Alla	  metoder	  är	  mänskliga	  

uppfinningar	  som	  färgas	  av	  den	  person	  som	  utför	  metoden,	  ingen	  människa	  kan	  vara	  

helt	  objektiv	  utan	  har	  alltid	  med	  sig	  sina	  värderingar	  och	  erfarenheter.	  Den	  bearbetning	  

av	  materialet	  vi	  gör	  kommer	  alltså	  att	  påverkas	  av	  oss	  som	  individer.	  

Vi	  har	  tagit	  material	  från	  nio	  olika	  refereegranskade	  tidskrifter	  och	  vi	  har	  valt	  att	  

använda	  oss	  av	  tematisk	  analys.	  Braun	  &	  Clarke	  (2006,	  s.	  79)	  beskriver	  tematisk	  analys	  

som	  en	  metod	  för	  att	  identifiera,	  analysera	  och	  rapportera	  mönster.	  Tematisk	  analys	  är	  

vida	  använt	  men	  det	  finns	  ingen	  klar	  beskrivning	  av	  vad	  det	  är	  eller	  hur	  metoden	  

används.	  Vidare	  menar	  Braun	  &	  Clarke	  (2006,	  s.	  81)	  att	  metoden	  i	  likhet	  med	  flera	  andra	  

liknande	  metoder	  används	  för	  att	  söka	  teman	  eller	  mönster	  genom	  en	  mängd	  material	  

snarare	  än	  inom	  ett	  insamlat	  material.	  Till	  skillnad	  från	  andra	  analysmetoder	  kräver	  

tematisk	  analys	  inte	  heller	  detaljerad	  teoretisk	  kunskap.	  Under	  tiden	  vi	  bearbetat	  
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materialet	  försökte	  vi	  få	  syn	  på	  olika	  teman	  som	  framträdde	  i	  texterna.	  Ett	  tema	  är	  

någonting	  som	  fångar	  det	  som	  är	  viktigt	  i	  materialet	  i	  förhållande	  till	  

forskningsfrågan/frågorna	  och	  som	  representerar	  någon	  nivå	  av	  mening	  i	  

datamaterialet.	  Ett	  par	  viktiga	  frågor	  att	  ställa	  gäller	  tolkningen:	  vad	  räknas	  som	  

mönster/tema?	  eller	  vilken	  omfattning	  behöver	  ett	  tema	  ha?	  Det	  är	  en	  fråga	  om	  

utbredning,	  både	  i	  termer	  av	  utrymme	  i	  enskilda	  bitar	  av	  materialet	  och	  i	  materialet	  som	  

helhet.	  Idealt	  finns	  det	  ett	  antal	  exempel	  av	  temat	  genom	  materialet	  men	  många	  exempel	  

innebär	  inte	  att	  temat	  är	  viktigt.	  Eftersom	  det	  är	  en	  kvalitativ	  analys	  finns	  inga	  tydliga	  

snabba	  svar	  på	  hur	  stor	  andel	  av	  materialet	  måste	  visa	  delar	  av	  temat	  för	  att	  det	  ska	  

kunna	  ses	  som	  ett	  tema	  (Braun	  &	  Clarke,	  2006,	  s.	  82).	  	  

Ett	  tema	  kan	  ges	  mycket	  utrymme	  i	  en	  del	  av	  materialet	  och	  lite	  eller	  inget	  i	  andra	  delar.	  

Det	  är	  alltså	  forskaren	  som	  får	  avgöra	  vad	  ett	  tema	  är.	  Vidare	  så	  är	  nyckeln	  till	  ett	  tema	  

inte	  nödvändigtvis	  beroende	  av	  kvantitativ	  mätbarhet	  utan	  snarare	  om	  det	  fångar	  något	  

som	  är	  viktigt	  i	  förhållande	  till	  forskningsfrågan.	  Tematisk	  analys	  är	  flexibel	  på	  det	  sätt	  

att	  det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  hitta	  teman,	  det	  viktiga	  är	  att	  vara	  konsekvent	  (Braun	  &	  

Clarke,	  2006,	  s.	  82).	  	  	  	  

	  

2.1.1	  Induktiv	  metod	  
	  
Material	  kan	  antingen	  bearbetas	  utifrån	  en	  väldigt	  specifik	  forskningsfråga	  vilket	  ger	  ett	  

deduktiv	  eller	  teoretiskt	  tillvägagångssätt	  där	  materialet	  bearbetas	  utifrån	  ett	  

förutbestämt	  teoretiskt	  perspektiv	  eller	  så	  kan	  en	  specifik	  forskningsfråga	  växa	  fram	  

genom	  bearbetningsprocessen	  vilket	  är	  ett	  induktivt	  tillvägagångssätt	  (Braun	  &	  Clarke,	  

2006,	  s.	  84)	  

Ett	  induktivt	  tillvägagångssätt	  betyder	  att	  de	  identifierade	  temaområdena	  är	  starkt	  

länkade	  till	  själva	  materialet.	  Induktiv	  analys	  är	  därför	  en	  process	  av	  bearbetning	  av	  

data	  utan	  att	  försöka	  få	  det	  att	  passa	  in	  i	  en	  redan	  existerande	  mall	  eller	  fås	  att	  passa	  in	  

på	  forskarens	  analytiska	  förutfattade	  meningar	  (Braun	  &	  Clarke,	  2006,	  s.	  83).	  

Det	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  att	  forskaren	  inte	  står	  utanför	  teoretiska	  eller	  

epistemologiska	  åtaganden	  och	  data	  bearbetas	  inte	  i	  ett	  epistemologiskt	  vakuum	  (Braun	  

&	  Clarke,	  2006,	  s.	  84).	  
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2.2	  Urval/procedur	  
	  
Det	  bedrivs	  ständigt	  ny	  forskning	  inom	  skola	  och	  förskola	  och	  utifrån	  det	  har	  vi	  valt	  att	  

göra	  en	  forskningsöversikt	  där	  vi	  har	  sammanställt	  forskning	  gjord	  i	  förskolan	  med	  

fokus	  på	  matematik.	  För	  att	  hitta	  relevant	  forskning	  har	  vi	  valt	  ut	  nio	  olika	  tidskrifter:	  	  

• Early	  Childhood	  Education	  Journal	  

• Mathematics	  Education	  Research	  Journal	  

• International	  Journal	  och	  Early	  Childhood	  

• Educational	  Studies	  in	  Mathematics	  

• Early	  Childhood	  Research	  Quarterly	  

• Journal	  for	  Research	  in	  Mathematics	  Education	  

• Nordic	  Early	  Childhood	  Education	  Research	  

• Mathematical	  Thinking	  and	  Learning	  

• Scandinavian	  Journal	  of	  Educational	  Research	  

Dessa	  tidskrifter	  valde	  vi	  därför	  att	  fyra	  av	  dem	  publicerar	  artiklar	  om	  matematik	  och	  

fem	  av	  dem	  publicerar	  artiklar	  om	  utbildning.	  Av	  de	  fem	  som	  har	  fokus	  på	  utbildning	  är	  

det	  fyra	  som	  inriktat	  sig	  på	  barn	  och	  deras	  lärande.	  Det	  är	  en	  tidskrift	  som	  har	  fokus	  på	  

utbildning	  generellt.	  Det	  är	  ingen	  av	  tidskrifterna	  med	  fokus	  på	  matematik	  som	  inriktat	  

sig	  specifikt	  på	  barn	  utan	  matematik	  och	  matematikutbildning	  generellt.	  Anledningen	  

till	  att	  vi	  valt	  just	  dessa	  tidskrifter	  var	  för	  att	  täcka	  flera	  aspekter	  och	  möjlighet	  till	  olika	  

perspektiv.	  Fler	  tidskrifter	  hade	  gjort	  urvalet	  för	  stort	  och	  för	  omständigt	  att	  bearbeta	  

inom	  den	  angivna	  tidsramen.	  	  

För	  att	  hitta	  relevanta	  artiklar	  gick	  vi	  igenom	  tidskrifterna	  och	  läste	  titlarna	  på	  

artiklarna.	  Vi	  letade	  efter	  artiklar	  som	  i	  titeln	  innehöll	  ord	  som	  preschool,	  kindergarten,	  

pre-‐kindergarten,	  mathematics.	  Det	  innebär	  att	  vi	  höll	  orden	  i	  minnet	  medan	  vi	  

systematiskt	  gick	  igenom	  tidskrifternas	  volymer	  och	  nummer.	  För	  att	  göra	  proceduren	  

systematisk	  påbörjade	  vi	  sökandet	  med	  de	  utgåvor	  som	  publicerats	  i	  januari	  2010.	  

Därefter	  fortsatte	  vi	  systematiskt	  framåt	  till	  de	  artiklar	  som	  publicerats	  fram	  till	  dess	  att	  

vi	  påbörjat	  vår	  sökning.	  Eventuella	  nummer	  publicerade	  efter	  25	  oktober	  2015	  har	  vi	  

inte	  tagit	  med	  då	  vi	  i	  det	  skedet	  inlett	  bearbetningen	  av	  funna	  artiklar.	  
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De	  artiklar	  vi	  valde	  att	  ta	  med	  i	  forskningsöversikten	  handlade	  allihop	  på	  ett	  eller	  annat	  

sätt	  om	  matematik	  för	  barn	  i	  åldrarna	  0-‐6	  år	  i	  en	  institutionell	  miljö.	  Då	  konceptet	  

förskola	  ser	  olika	  ut	  i	  olika	  delar	  av	  världen	  var	  åldersspannet	  viktigare	  än	  begreppen	  

för	  förskola.	  Artiklar	  som	  hade	  högre	  åldrar	  föll	  bort	  då	  dessa	  inte	  var	  relevanta	  för	  

förskolan	  i	  vår	  mening.	  	  

För	  att	  säkerställa	  att	  resultaten	  som	  presenteras	  i	  dessa	  artiklar	  är	  trovärdiga	  har	  vi	  

kontrollerat	  att	  de	  genomgått	  en	  vetenskaplig	  granskning	  och	  därför	  kan	  betraktas	  som	  

tillförlitliga.	  

	  

2.3	  Etiska	  överväganden	  
	  
I	  detta	  arbete	  har	  vi	  tagit	  till	  oss	  av	  de	  forskningsetiska	  principerna	  och	  utifrån	  arbetets	  

natur	  dragit	  slutsatsen	  att	  de	  inte	  varit	  relevanta	  i	  sammanhanget.	  	  

	  

2.4	  Fördelning	  av	  arbetet/arbetsprocess	  
	  
Vi	  fördelade	  arbetet	  så	  att	  Ylva	  gick	  igenom	  fem	  tidskrifter:	  Early	  Childhood	  Education	  

Journal,	  Mathematics	  Education	  Research	  Journal,	  International	  Journal	  och	  Early	  

Childhood,	  Educational	  Studies	  in	  Mathematics	  och	  Early	  Childhood	  Research	  Quarterly.	  

Sofia	  gick	  igenom	  resterande	  fyra	  tidskrifter	  i	  listan,	  det	  vill	  säga:	  Journal	  for	  Research	  in	  

Mathematics	  Education,	  Nordic	  Early	  Childhood	  Education	  Research,	  Mathematical	  

Thinking	  and	  Learning	  och	  Scandinavian	  Journal	  of	  Educational	  Research.	  	  

Vi	  plockade	  ut	  och	  bearbetade	  relevanta	  artiklar	  var	  för	  sig	  innan	  vi	  tillsammans	  

tematiserade	  materialet.	  	  Ylva	  plockade	  ut	  26	  artiklar	  ur	  sina	  fem	  tidskrifter	  som	  hon	  

ansåg	  var	  relevanta	  för	  studien.	  Under	  bearbetningen	  föll	  två	  bort	  då	  de	  inte	  passade	  in	  

på	  kriterierna	  (se	  urval/procedur).	  Det	  innebär	  att	  24	  av	  dessa	  artiklar	  återfinns	  i	  

arbetet.	  Sofia	  fann	  i	  sina	  tidskrifter	  25	  artiklar.	  Merparten	  av	  dessa	  uppnådde	  inte	  våra	  

kriterier	  utan	  föll	  bort	  av	  orsaker	  som	  tillexempel	  fel	  åldersspann.	  Det	  innebar	  att	  sex	  av	  

artiklarna	  togs	  med	  i	  arbetet.	  För	  att	  fördela	  arbetet	  mera	  jämt	  delade	  vi	  upp	  artiklarna	  

mellan	  oss	  så	  att	  Ylva	  tog	  20	  artiklar	  och	  Sofia	  tog	  10	  artiklar	  av	  totalt	  30	  artiklar.	  Den	  

något	  sneda	  fördelningen	  kommer	  sig	  av	  att	  Ylvas	  engelska	  är	  starkare	  än	  Sofias	  vilket	  
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gjorde	  att	  Ylva	  hade	  lättare	  att	  bearbeta	  artiklarna	  då	  samtliga	  artiklar	  var	  skrivna	  på	  

engelska.	  Sofia	  tog	  istället	  ett	  större	  ansvar	  för	  de	  texter	  som	  återfinns	  i	  inledningen.	  På	  

var	  sitt	  håll	  läste	  vi	  artiklarna	  och	  tog	  ut	  det	  vi	  ansåg	  relevant	  att	  lyfta	  fram.	  Det	  vi	  ansåg	  

vara	  intressant	  i	  det	  inledande	  skedet	  var	  hur	  texterna	  beskrev	  hur	  barn	  lär	  sig	  generellt	  

och	  i	  synnerhet	  matematik,	  fanns	  det	  några	  genusaspekter,	  hur	  skrevs	  pedagogerna	  

fram,	  hur	  hanterades	  kulturella	  skillnader	  och	  vad	  lyfte	  forskarna	  själva	  fram	  som	  

viktigt	  i	  deras	  studier.	  Detta	  för	  att	  få	  någonting	  att	  utgå	  ifrån	  när	  vi	  inledde	  läsandet	  av	  

materialet.	  

Det	  bearbetade	  materialet	  skrevs	  ut	  för	  lättare	  få	  en	  överblick	  vid	  tematiseringen.	  För	  

att	  tematisera	  de	  olika	  styckena	  vi	  tagit	  ut	  ur	  artiklarna	  numrerades	  dessa	  utifrån	  vilken	  

artikel	  de	  tagits	  från.	  Genom	  att	  klippa	  isär	  de	  numrerade	  styckena	  var	  det	  lättare	  att	  ta	  

ett	  styck	  i	  taget	  och	  se	  vad	  det	  specifika	  stycket	  berörde.	  Därefter	  sorterade	  vi	  de	  olika	  

styckena	  under	  fyra	  olika	  temaområden	  som	  vi	  sett	  under	  läsprocessen.	  Under	  

sorteringen	  fann	  vi	  ytterligare	  två	  temaområden.	  Vi	  döpte	  temaområdena	  till:	  Syn	  på	  

lärande,	  Syn	  på	  matematik,	  Genus,	  Pedagogerna,	  Strategier	  och	  Världen.	  I	  den	  fortsatta	  

analysen	  döptes	  områdena	  om	  till	  Syn	  på	  lärande	  och	  matematik,	  Strategier	  för	  in-‐	  och	  

utlärning,	  Förskolans	  pedagoger	  (i	  analyskartan	  heter	  temaområdet	  endast	  Pedagoger,	  se	  

analyskarta)	  Världen	  och	  Genusaspekten.	  I	  den	  förlängda	  analysen	  plockades	  området	  

Strategier	  för	  in-‐	  och	  utlärning	  bort	  och	  den	  text	  som	  funnits	  under	  det	  flyttades	  till	  mera	  

relevant	  plats.	  Dessa	  steg	  finns	  representerade	  i	  analyskartan.	  

2.4.1	  Analys	  	  
	  
I	  vår	  studie	  har	  våra	  forskningsfrågor	  vuxit	  fram	  under	  vår	  analys	  genom	  de	  

temaområden	  vi	  funnit	  i	  våra	  texter.	  Vid	  inledande	  läsning	  framträdde	  temaområdena	  

först	  diffust	  för	  att	  sedan	  bli	  klarare	  och	  klarare	  vartefter	  läsningen	  fortskred.	  Till	  en	  

början	  fann	  vi	  fyra	  temaområden	  men	  en	  del	  av	  texten	  passade	  inte	  in	  i	  befintliga	  

temaområden.	  Vi	  utökade	  antalet	  teman	  för	  att	  lättare	  kunna	  placera	  texterna	  i	  

relevanta	  områden.	  I	  slutskedet	  fanns	  sex	  temaområden	  kvar	  och	  dessa	  kunde	  vi	  

analysera	  vidare	  utifrån	  våra	  två	  forskningsfrågor.	  Ett	  tema	  fördelades	  ut	  på	  de	  andra	  

temaområdena	  och	  plockades	  bort	  för	  att	  få	  tydligare	  struktur	  i	  arbetet.	  	  

Vi	  började	  med	  att	  sammanställa	  artiklarna	  i	  temaområdena	  i	  något	  som	  liknade	  en	  

löpande	  text,	  så	  att	  de	  artiklar	  som	  handlar	  om	  samma	  sak	  hamnade	  tillsammans.	  
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Därefter	  analyserade	  vi	  ett	  temaområde	  i	  taget,	  temaområde	  syn	  på	  lärande	  och	  

temaområde	  syn	  på	  matematik	  blev	  ett	  sammanhållet	  temaområde	  varur	  vår	  första	  

forskningsfråga	  framträdde.	  Vi	  sammanställde	  så	  att	  de	  artiklar	  som	  tog	  upp	  liknande	  

företeelser	  hamnade	  under	  lättöverskådliga	  rubriker.	  Detta	  för	  att	  få	  syn	  på	  mera	  

detaljer	  i	  texten	  och	  kunna	  lyfta	  dessa.	  	  

Vår	  andra	  forskningsfråga	  växte	  fram	  ur	  de	  övriga	  fyra	  temaområdena	  och	  för	  att	  

besvara	  den	  analyserade	  vi	  temaområdena	  var	  för	  sig.	  Vi	  tog	  ut	  hur	  många	  artiklar	  som	  

fanns	  inom	  varje	  temaområde.	  Även	  här	  kategoriserade	  vi	  texten	  och	  la	  in	  den	  under	  

lättöverskådliga	  rubriker.	  Då	  forskningsfrågan	  gick	  ut	  på	  att	  finna	  problemområden	  gick	  

vi	  igenom	  temaområdena	  ett	  i	  taget	  för	  att	  försöka	  få	  syn	  på	  problematiken.	  När	  texten	  

var	  sammanställd	  under	  sina	  respektive	  temaområden	  och	  problemområden	  

synliggjorda,	  gick	  vi	  igenom	  texten	  för	  att	  byta	  plats	  på	  vissa	  stycken	  för	  att	  få	  en	  mera	  

sammanhängande	  text	  och	  plockade	  bort	  stycken	  som	  inte	  var	  relevanta	  eller	  tillförde	  

något	  nytt	  till	  arbetet.	  För	  att	  tydliggöra	  vår	  process	  lite	  över	  hur	  temaområden	  och	  

frågeställningar	  vuxit	  fram	  har	  vi	  valt	  att	  visa	  det	  i	  en	  analyskarta.	  Varje	  rektangel	  visar	  

ett	  steg	  i	  processen	  där	  temaområden	  antingen	  vuxit	  fram	  eller	  slagits	  ihop.	  	  
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3. Resultat 

Vi	  har	  valt	  att	  presentera	  resultatet	  utifrån	  våra	  två	  frågeställningar:	  

• Vilken	  syn	  på	  matematik	  och	  lärande	  beskrivs	  i	  forskningen?	  

• Vilka	  problemområden	  lyfts	  i	  forskningen?	  

Först	  presenteras	  synen	  på	  lärande	  och	  matematik	  med	  de	  problemområden	  vi	  

identifierat	  inom	  temaområdet	  därefter	  de	  andra	  tre	  temaområdena	  (Förskolans	  

pedagoger,	  Genusaspekten	  och	  Världen)	  med	  sina	  specifika	  problemområden.	  Ett	  

temaområde	  i	  taget	  behandlas	  följt	  av	  de	  problemområden	  vi	  identifierat	  inom	  det	  

specifika	  temaområdet.	  

	  

3.1	  Syn	  på	  lärande	  och	  matematik	  
	  
Av	  30	  artiklar	  beskriver	  14	  artiklar	  i	  något	  hänseende	  lärande	  och	  19	  artiklar	  beskriver	  

syn	  på	  matematik	  för	  barn.	  	  

I	  flertalet	  av	  de	  studerade	  artiklarna	  framträder	  vikten	  av	  det	  tidiga	  lärandet	  och	  den	  

tidiga	  matematiken.	  Dessa	  två	  synsätt	  går	  in	  i	  varandra	  då	  forskningen	  visar	  på	  hur	  

viktigt	  det	  tidiga	  lärandet	  är	  för	  den	  framtida	  matematikkunskapen	  och	  hur	  

matematiken	  stimulerar	  lärandet	  även	  på	  många	  andra	  områden.	  	  

	  

3.1.1	  Vikten	  av	  det	  tidiga	  lärandet	  av	  matematik	  
	  
Interaktion	  ses	  av	  vissa	  som	  en	  av	  de	  viktigaste	  komponenterna	  för	  barns	  lärande	  och	  

fyra	  av	  artiklarna	  lyfter	  samtal	  och	  interaktion.	  Klein	  et	  al	  (2010,	  s.	  235)	  skriver	  fram	  att	  

tillägnandet	  av	  ett	  matematiskt	  språk	  genom	  samtal	  har	  visat	  sig	  vara	  till	  hjälp	  för	  barns	  

utvecklande	  av	  matematiska	  begrepp	  och	  koncept.	  Begreppen	  och	  koncepten	  kan	  sedan	  

användas	  i	  problemlösningssituationer.	  De	  matematiska	  samtalen	  har	  visat	  sig	  ha	  

signifikant	  påverkan	  på	  barns	  inlärning	  av	  matematiska	  kunskaper.	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  
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494)	  poängterar	  i	  sin	  artikel	  hur	  viktigt	  barns	  prat	  är	  i	  förskolan	  och	  de	  påpekar	  att	  alla	  

barn	  har	  olika	  kunskap	  och	  deras	  förståelse	  av	  världen	  är	  väldigt	  varierad.	  Genom	  

samtal	  kan	  pedagogen	  få	  en	  tydligare	  bild	  av	  individuella	  barns	  förståelse.	  I	  vidare	  

mening	  kan	  samtalen	  även	  hjälpa	  barnen	  att	  konstruera	  gemensam	  kunskap.	  Med	  det	  

menar	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  488)	  att	  barn	  får	  en	  möjlighet	  att	  fördjupa	  sin	  förståelse	  av	  

ämnet	  genom	  samtalet	  och	  utifrån	  det	  kan	  samtalet	  vara	  till	  stor	  hjälp	  i	  den	  matematiska	  

utvecklingen.	  Reikerås	  et	  al	  (2012,	  s.	  95)	  har	  studerat	  små	  barns	  matematik	  och	  sett	  att	  

deras	  resonemang	  och	  problemlösning	  huvudsakligen	  uttrycks	  genom	  fysisk	  aktivitet	  då	  

de	  flesta	  ännu	  inte	  är	  fullt	  kapabla	  att	  uttrycka	  sig	  verbalt.	  De	  är	  omgärdade	  av	  vuxna	  

och	  andra	  barn	  som	  använder	  verbalt	  språk	  för	  att	  förklara	  storlek,	  form,	  riktningar,	  

kvantiteter	  med	  mera.	  Den	  interaktiva	  och	  språkliga	  kontexten	  är	  viktig	  för	  att	  barnen	  

ska	  lära	  sig	  ett	  matematiskt	  språk.	  

Ett	  flertal	  artiklar	  lyfter	  vikten	  av	  att	  tidigt	  lära	  sig	  matematik.	  Bland	  annat	  lyfter	  Edens	  

&	  Potter	  (2013,	  s.	  235);	  Anders	  &	  Rossbach	  (2015,	  s.	  306)	  och	  Kinzie	  et	  al	  (2014,	  s.	  586)	  

alla	  att	  tidiga	  läs-‐,	  matematik-‐	  och	  naturkunskaper	  är	  grunden	  för	  barns	  senare	  

framgångar	  i	  skolan.	  Samtidigt	  skrivs	  vikten	  fram	  av	  att	  tidigt	  bemästrande	  av	  numeracy	  

är	  fundamental	  för	  att	  nå	  högre	  nivåer	  av	  matematisk	  kompetens	  och	  att	  tidig	  

talförståelse	  förutspår	  senare	  matematiska	  kunskaper	  (Edens	  &	  Potter,	  2013,	  s.	  235;	  

Kleemans	  et	  al,	  2012,	  s.	  471;	  McGuire	  et	  al,	  2012,	  s.	  214;	  Lonnemann	  et	  al,	  2013,	  s.	  201).	  

Kinzie	  et	  al	  (2014,	  s.	  587)	  lyfter	  att	  barn	  i	  förskolan	  inte	  bara	  är	  kapabla	  att	  ingå	  i	  

matematiska	  aktiviteter,	  de	  innehar	  tillräckligt	  med	  informell	  kunskap	  så	  att	  den	  kan	  

fungera	  som	  bas	  för	  mera	  formell	  matematik.	  Matematiska	  färdigheter	  kan	  anses	  vara	  

en	  av	  nyckelfaktorerna	  i	  barns	  framgångar	  i	  sin	  utbildning	  och	  deras	  potential	  för	  

professionella	  karriärer	  som	  vuxna.	  	  Som	  en	  konsekvens	  av	  det	  har	  uppmärksamhet	  

väckts	  för	  potentiella	  fördelar	  med	  speciella	  förskoleprogram	  för	  utvecklandet	  av	  såväl	  

tidig	  matematik	  som	  andra	  begynnande	  ämneskunskaper	  (Anders	  &	  	  Rossbach,	  2015,	  s.	  

306).	  Speciella	  program	  för	  förskolan	  finns	  men	  Hunting	  et	  al	  (2012,	  s.	  41)	  har	  i	  sin	  

studie	  funnit	  tydliga	  bevis	  för	  att	  många	  matematikpedagoger	  och	  olika	  typer	  av	  

program	  under	  barnens	  första	  år	  i	  skolan	  markant	  underskattat	  fem-‐åringars	  tidigare	  

matematikkunskaper.	  Vilka	  konsekvenser	  får	  då	  eventuella	  specialprogram	  i	  förskolan	  

om	  barnens	  matematiska	  förmågor	  underskattas	  när	  de	  når	  skolan?	  



	   17	  

Även	  om	  den	  tidiga	  matematiken	  har	  stor	  betydelse	  för	  framtiden	  så	  finns	  det	  alltid	  

individuella	  skillnader	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  Anders	  &	  Rossbach	  (2015,	  s.	  305-‐306)	  menar	  

att	  grunden	  för	  barns	  matematiska	  färdigheter	  utvecklas	  i	  tidig	  ålder.	  Många	  

matematiska	  koncept,	  i	  deras	  tidigaste	  form,	  utvecklas	  före	  skolstarten.	  Ett	  antal	  studier	  

har	  dokumenterat	  att	  barn	  varierar	  i	  sina	  matematiska	  kunskaper	  när	  de	  börjar	  skolan	  

och	  dessa	  skillnader	  finns	  kvar	  eller	  växer	  under	  loppet	  av	  deras	  utbildning.	  Även	  

Hannula	  Sormunen	  et	  al	  (2015,	  s.	  155)	  skriver	  om	  barns	  substantiella	  och	  långvariga,	  

ständigt	  ökande	  individuella	  skillnader	  i	  deras	  tidiga	  matematiska	  färdigheter	  när	  de	  

börjar	  skolan.	  Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  30)	  kommer	  i	  sin	  studie	  fram	  till	  att	  om	  barn	  tidigt	  

får	  möjlighet	  att	  engagera	  sig	  i	  matematikaktiviteter	  som	  känns	  meningsfulla	  och	  är	  

lustfyllda	  i	  förskolan	  kommer	  de	  med	  stor	  sannolikhet	  att	  uppskatta	  och	  fortsätta	  

engagera	  sig	  i	  matematik	  genom	  sin	  skolgång.	  Barn	  som	  är	  intresserade	  kan	  finna	  glädje	  

i	  aktiviteterna	  och	  barn	  som	  finner	  glädje	  tar	  lättare	  till	  sig	  nya	  kunskaper.	  	  

	  

3.1.2	  Lärandet	  av	  matematiken	  	  

Alla	  barn	  lär	  sig	  på	  olika	  sätt	  men	  artiklarna	  lyfter	  fram	  vissa	  sätt	  som	  är	  vanligare	  än	  

andra	  samtidigt	  som	  de	  lyfter	  några	  strategier	  som	  de	  flesta	  barn	  använder.	  Några	  av	  

artiklarna	  lyfter	  vikten	  av	  barns	  egna	  intressen,	  andra	  kopplar	  ihop	  matematiken	  med	  

literacy	  och	  språkutveckling.	  	  

Ju	  fler	  aktiviteter	  barnen	  deltar	  i	  ju	  fler	  möjligheter	  har	  de	  att	  skaffa	  sig	  erfarenheter.	  Det	  

är	  dock	  endast	  två	  artiklar	  som	  lyfter	  fram	  erfarenheter	  i	  förhållande	  till	  det	  tidiga	  

lärandet.	  Kinzie	  et	  al	  (2014,	  s.	  586)	  beskriver	  hur	  tidig	  lek	  och	  erfarenheter	  som	  

engagerar	  barn	  i	  den	  verkliga	  världen	  kan	  leda	  till	  signifikanta	  informella	  matematiska	  

och	  naturvetenskapliga	  förståelser	  som	  hjälper	  till	  att	  utveckla	  kapaciteten	  för	  komplext	  

och	  abstrakt	  tänkande.	  Den	  informella	  kunskapen	  utgör	  basen	  för	  utvecklandet	  av	  

formell	  kunskap	  och	  färdigheter	  i	  ämneskunskaper.	  Det	  hänger	  bra	  ihop	  med	  det	  som	  

Reikerås	  et	  al	  (2012,	  s.	  93)	  skriver	  om	  hur	  ett	  barns	  utforskning	  av	  och	  interaktion	  med	  

sin	  omgivning	  involverar	  många	  matematiska	  koncept	  som	  ger	  barnet	  många	  värdefulla	  

matematiska	  erfarenheter	  att	  bygga	  vidare	  på.	  För	  att	  gynna	  inlärningen	  menar	  Edens	  &	  

Potter	  (2013,	  s.	  237)	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  barnet	  ser	  sig	  själv	  som	  en	  kompetent	  

matematiker.	  Känslan	  av	  kompetens	  ökar	  lusten	  att	  delta	  i	  matematikaktiviteter	  vilket	  i	  
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sin	  tur	  kan	  leda	  till	  ökad	  matematikkunskap.	  Att	  känna	  sig	  kompetent	  samtidigt	  som	  

omvärlden	  visar	  sitt	  stöd	  genom	  positiv	  feedback	  ökar	  med	  största	  sannolikhet	  barnens	  

intresse	  för	  matematik.	  	  

Tre	  olika	  artiklar	  tar	  upp	  betydelsen	  av	  matematik	  i	  samband	  med	  literacy	  och	  

språkutveckling.	  Sarama	  et	  al	  (2012,	  s.	  498-‐499)	  menar	  att	  matematiken	  kan	  ha	  positiv	  

inverkan	  på	  begynnande	  literacy	  genom	  sin	  betoning	  på	  resonemang,	  problemlösning	  

och	  kommunikation.	  De	  lyfter	  att	  barns	  prestationer	  inom	  matematik	  och	  inom	  

läsfärdigheter	  är	  relaterade	  till	  varandra.	  Även	  Sarama	  et	  al	  (2012,	  s.	  490)	  påpekar	  i	  sin	  

studie	  att	  forskning	  inom	  både	  utbildning	  och	  psykologi	  påvisar	  att	  den	  matematiska	  

utvecklingen	  och	  utvecklingen	  inom	  språk	  och	  literacy	  gynnar	  varandra.	  Generellt	  börjar	  

barn	  lära	  sig	  siffror	  och	  tal	  samtidigt	  som	  de	  lär	  sig	  andra	  ordgrupper.	  Vid	  två	  års	  ålder	  

kan	  de	  flesta	  barn	  känna	  igen	  de	  ord	  som	  är	  reserverade	  för	  antal	  och	  använda	  dessa	  i	  

lämplig	  kontext.	  En	  länk	  av	  lärande	  har	  även	  påvisats	  mellan	  literacy	  och	  numeracy.	  

Både	  Kleemans	  et	  al	  (2012,	  s.	  472)	  och	  Torbeyns	  et	  al	  (2015,	  s.	  107)	  tar	  i	  sina	  studier	  

upp	  länken	  mellan	  tidig	  literacy	  och	  numeracy	  hos	  små	  barn.	  De	  har	  även	  funnit	  

kopplingar	  mellan	  geometriska	  kunskaper	  och	  tidig	  numeracy.	  

Artiklarna	  skriver	  fram	  ett	  flertal	  rekommenderade	  metoder	  för	  att	  lära	  barn	  

matematik.	  Bland	  annat	  menar	  Lee	  (2010,	  s.	  37)	  att	  barn	  lär	  sig	  mest	  effektivt	  om	  de	  får	  

konkreta	  objekt	  att	  hantera	  snarare	  än	  abstrakta	  eller	  semiabstrakta	  material.	  Samtidigt	  

menar	  Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  30)	  att	  små	  barn	  är	  kapabla	  att	  lära	  sig	  matematik	  tack	  vare	  

att	  många	  begrepp	  och	  relationer	  är	  möjliga	  att	  observera	  i	  deras	  vardag.	  En	  viktig	  del	  i	  

Torbeyns	  et	  al’s	  (2015,	  s.106)	  studie	  är	  SFON	  (Spontaneous	  focusing	  on	  numerosity)	  

som	  syftar	  på	  barns	  spontana,	  självinitierade	  fokus	  på	  det	  exakta	  antalet	  av	  en	  samling	  

av	  föremål	  eller	  händelser.	  Detta	  spontana	  fokus	  på	  det	  exakta	  antalet	  främjar	  barns	  

självinitierade	  matematiska	  metoder	  i	  dagliga	  aktiviteter	  och	  lek.	  Därmed	  kan	  deras	  

fortsatta	  matematiska	  utveckling	  fortgå.	  I	  Brandts	  (2013,	  s.	  227-‐228)	  diskussion	  om	  

tidigt	  matematiskt	  lärande	  framhålls	  leken	  som	  viktig	  men	  lekföremåls	  matematiska	  

potential	  är	  inte	  definierad	  och	  kan	  bara	  upptäckas	  genom	  lämpliga	  matematiska	  

aktiviteter.	  	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  488)	  visar	  i	  sin	  studie	  att	  ju	  mer	  tid	  ett	  barn	  ägnar	  åt	  

matematik	  desto	  bättre	  blir	  inlärningen.	  Det	  gäller	  alla	  tillfällen	  där	  barnet	  kommer	  i	  

kontakt	  med	  matematik	  och	  inte	  enbart	  strukturerade	  aktiviteter.	  För	  att	  göra	  

matematiken	  meningsfull	  bör	  lärtillfällena	  ligga	  inbakade	  i	  de	  vardagliga	  rutinerna	  så	  att	  
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de	  engagerar	  barnen	  i	  verklighetsbaserade	  aktiviteter.	  Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  30)	  påpekar	  

att	  små	  barn	  behöver	  konkreta	  objekt	  att	  utforska	  och	  tillfällen	  att	  presentera	  sitt	  egna	  

tankesätt.	  Anthony	  et	  al	  (2015,	  s.	  388)	  lyfter	  fram	  att	  avsiktlig	  interaktion	  ger	  möjlighet	  

att	  koppla	  vardagliga	  och	  vetenskapliga	  fenomen	  till	  förståelsen	  för	  matematiska	  

koncept.	  	  

Några	  av	  artiklarna	  lyfter	  fram	  mönsters	  betydelse	  för	  matematiken,	  ett	  par	  artiklar	  

lyfter	  barns	  problemlösning,	  några	  diskuterar	  olika	  material	  och	  programs	  betydelse	  för	  

inlärningen.	  Förskolans	  läroplan	  har	  många	  ämnesområden	  och	  strategierna	  för	  att	  

inkludera	  alla	  de	  ämnesområdena	  i	  den	  dagliga	  verksamheten	  är	  många.	  Matematiken	  

är	  ett	  brett	  område	  för	  barnen	  i	  förskolan	  vilket	  ger	  möjlighet	  till	  många	  olika	  

aktiviteter.	  Både	  Brandt	  (2013,	  s.	  234)	  och	  Reikerås	  et	  al	  (2012,	  s.	  94)	  menar	  att	  

mönster	  och	  mönsterrelaterade	  aktiviteter	  ses	  som	  en	  viktig	  del	  i	  att	  stärka	  det	  tidiga	  

matematiska	  lärandet	  hos	  barn.	  Samtidigt	  hävdar	  Collins	  &	  Laski	  (2015,	  s.	  204)	  att	  tidiga	  

experiment	  med	  mönster	  kan	  anses	  vara	  viktiga	  för	  senare	  algebraiskt	  resonemang	  då	  

det	  ger	  möjlighet	  att	  ägna	  sig	  åt	  relationellt	  tänkande,	  det	  vill	  säga	  hur	  olika	  element	  i	  ett	  

specifikt	  problem	  relaterar	  till	  varandra.	  	  

Något	  som	  framkommer	  i	  Rittle-‐Johnson	  et	  al’s	  (2015,	  s.	  101)	  observationsstudie	  visade	  

att	  en	  av	  de	  vanligaste	  förekommande	  matematikaktiviteterna	  under	  lek	  hos	  fyra	  till	  

femåringar	  i	  amerikanska	  förskolor	  var	  att	  utforska	  mönster	  och	  former.	  Pedagogerna	  i	  

studien	  uppfattade	  aktiviteter	  med	  mönster	  som	  viktiga.	  Forskning	  har	  visat	  att	  

mönsteraktiviteter	  är	  viktiga	  därför	  att	  identifiera,	  expandera	  och	  beskriva	  förutsägbara	  

sekvenser	  av	  föremål	  eller	  siffror	  är	  kärnan	  i	  matematiskt	  tänkande.	  Collins	  &	  Laskis	  

(2015,	  s.	  205)	  observationsstudier	  har	  visat	  att	  barn	  spontant	  ägnar	  sig	  åt	  att	  identifiera	  

mönster	  i	  omgivningen	  och	  att	  skapa	  egna	  mönster	  med	  material	  som	  finns	  på	  förskolan.	  

Något	  som	  används	  i	  vissa	  amerikanska	  förskolor	  är	  ett	  program	  som	  heter	  ’Building	  

blocks’	  vilket	  är	  ett	  program	  för	  att	  främja	  barns	  matematikinlärning.	  Sarama	  et	  al	  

(2012,	  s.499)	  beskriver	  hur	  den	  primära	  poängen	  med	  ’building	  blocks’	  är	  att	  kultivera	  

matematikkunskaper,	  inte	  att	  utveckla	  muntliga	  färdigheter	  och	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  

493)	  visar	  med	  sin	  studie	  att	  barn	  i	  förskolor	  som	  använder	  ’Building	  blocks’,	  det	  vill	  

säga	  ett	  program	  som	  utnyttjar	  pedagogernas	  förståelse	  för	  barns	  utveckling	  och	  

inlärningsmöjligheter	  genom	  träning,	  on-‐line	  support,	  material	  med	  mera,	  påverkar	  

barnens	  inlärning.	  När	  pedagogerna	  får	  hjälp	  och	  stöd	  tar	  barnen	  till	  sig	  mycket	  mer	  av	  
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de	  aktiviteter	  som	  anordnas	  och	  därmed	  får	  barnen	  mer	  kunskaper	  i	  matematik	  än	  barn	  

i	  förskolor	  som	  inte	  använder	  sig	  av	  ’Building	  blocks’.	  

3.1.2	  Problemområden	  inom	  lärandet	  av	  den	  tidiga	  matematiken	  
	  
Tre	  artiklar	  lyfter	  fram	  svårigheter	  med	  den	  tidiga	  matematiken.	  Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  

29)	  lyfter	  att	  tidig	  undervisning	  historiskt	  sett	  har	  haft	  fokus	  på	  läskunskaper	  och	  

språkutveckling	  hos	  barnen,	  ofta	  på	  bekostnad	  av	  matematiken.	  Enligt	  Geary	  (2015,	  s.	  

238)	  visar	  forskning	  att	  små	  barns	  kvantitativa	  kunskaper	  utgör	  grunden	  för	  deras	  

formella	  matematikinlärning	  och	  att	  barn	  som	  inte	  har	  den	  grunden	  att	  bygga	  vidare	  på	  

när	  de	  börjar	  skolan	  riskerar	  att	  prestera	  dåligt	  i	  matematik	  genom	  sin	  skolgång.	  

Det	  andra	  problemområdet	  är	  det	  som	  Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  30)	  menar	  att	  många	  gånger	  

ser	  barn	  siffror	  som	  etiketter	  på	  specifika	  objekt	  snarare	  än	  fristående	  koncept.	  Det	  kan	  

till	  exempel	  vara	  så	  att	  barnet	  tror	  att	  en	  boll	  alltid	  är	  samma	  boll.	  Det	  kan	  vara	  en	  

utmaning	  för	  pedagogerna	  att	  se	  barns	  svårigheter	  med	  matematik.	  McGuire	  et	  al	  (2012,	  

s.	  215)	  lyfter	  fram	  att	  räkna	  är	  något	  som	  de	  flesta	  vuxna	  tar	  för	  givet	  även	  om	  alla	  inte	  

tycker	  att	  det	  är	  lätt	  eller	  roligt.	  Vuxna	  tenderar	  att	  underskatta	  komplexiteten	  i	  

nummersystemet	  och	  tar	  för	  givet	  den	  komplexitet	  som	  är	  involverat	  i	  de	  mest	  basala	  

räknekunskaperna.	  Utifrån	  det	  kan	  det	  vara	  svårt	  för	  pedagogerna	  att	  förstå	  barnens	  

problem.	  

Det	  tredje	  problemområdet	  är	  det	  som	  McGuire	  et	  al’s	  (2012,	  s.	  219)	  studie	  visar,	  

nämligen	  att	  många	  barn	  i	  lågstadiet	  har	  svårt	  att	  se	  kopplingarna	  mellan	  konkreta	  

representationer	  som	  de	  kan	  manipulera	  och	  mera	  abstrakt	  matematik.	  Är	  det	  något	  

som	  förskolan	  kan	  motverka?	  I	  så	  fall	  hur?	  

	  

3.2	  Förskolans	  pedagoger,	  Världen	  och	  Genusaspekten	  
	  

Här	  kommer	  vi	  att	  lyfta	  de	  olika	  ämnen	  vi	  hittade	  i	  vår	  tematisering	  som	  inte	  gick	  in	  

under	  lärande	  eller	  matematik	  på	  ett	  uppenbart	  sätt	  utan	  som	  gick	  att	  dela	  in	  i	  tre	  andra	  

temaområden,	  varur	  vår	  andra	  frågeställning	  växte	  fram.	  Dessa	  temaområden	  är	  

Förskolans	  pedagoger,	  Världen	  och	  Genusaspekten.	  Upplägget	  för	  den	  här	  delen	  grundas	  

alltså	  på	  vår	  andra	  frågeställning:	  	  
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• Vilka	  problemområden	  lyfts	  i	  forskningen?	  

Det	  innebär	  att	  vi	  först	  återger	  vad	  forskningen	  lyfter	  inom	  de	  olika	  temaområdena	  och	  

följer	  upp	  det	  med	  de	  problemområden	  som	  vi	  funnit	  inom	  respektive	  temaområde.	  

	  

3.3	  Förskolans	  pedagoger	  
	  
Något	  som	  följt	  med	  som	  en	  röd	  tråd	  genom	  större	  delen	  av	  artiklarna	  är	  förskolans	  

pedagoger	  och	  deras	  betydelse	  för	  barnen	  i	  matematiska	  sammanhang.	  Det	  har	  även	  

tydligt	  framkommit	  att	  det	  finns	  många	  orosmoment	  för	  pedagogerna	  när	  det	  kommer	  

till	  matematik	  och	  att	  de	  har	  en	  önskan	  om	  fortbildning.	  Av	  de	  30	  studerade	  artiklarna	  

är	  det	  19	  som	  på	  ett	  eller	  annat	  sätt	  skriver	  om	  pedagogerna,	  deras	  roll	  och	  deras	  

utmaningar/svårigheter.	  	  

När	  pedagogernas	  matematiska	  didaktiska	  ämneskunskaper	  beskrivs	  måste	  hänsyn	  tas	  

till	  förskolans	  karakteristiska	  förhållanden.	  Matematik	  i	  förskolan	  skiljer	  sig	  från	  skolans	  

matematik	  och	  genom	  det	  skiljer	  sig	  också	  pedagogernas	  ämneskunskaper.	  Enligt	  

Brendefur	  et	  al	  (2013,	  s.	  190)	  bör	  ämneskunskaperna	  hos	  pedagoger	  i	  förskolan	  vara	  

välutvecklade	  inom	  matematikens	  struktur	  och	  hur	  barn	  lär	  sig	  matematik.	  De	  hävdar	  

att	  när	  pedagogerna	  fokuserar	  på	  specifika	  ämneskunskaper,	  inte	  generella	  och	  bakar	  

ihop	  det	  med	  kunskapen	  om	  hur	  barn	  lär	  har	  det	  positiva	  effekter	  på	  barns	  

kunskapsutveckling.	  Enligt	  Lembrér	  (2015,	  s.	  5)	  spelar	  pedagogerna	  i	  förskolan	  en	  

signifikant	  roll	  i	  socialisationen	  av	  barnen	  de	  tar	  hand	  om.	  Det	  argumenteras	  därför	  att	  

värdet	  i	  interaktion	  mellan	  ett	  förskolebarn	  och	  en	  vuxen	  eller	  annat	  barn	  bör	  

uppmärksammas	  då	  det	  ses	  som	  värdefullt	  för	  att	  utveckla	  idéer	  eller	  utbyta	  synsätt.	  

Lee	  (2010,	  s.	  29)	  lyfter	  i	  sin	  studie	  att	  pedagogers	  omfattande	  ämneskunskaper	  är	  

viktiga	  vid	  undervisning	  men	  att	  ämneskunskaperna	  i	  sig	  inte	  är	  tillräckligt	  för	  att	  

undervisningen	  ska	  hålla	  en	  hög	  kvalitet.	  Pedagoger	  som	  har	  förståelse	  för	  hur	  de	  kan	  

lyfta	  fram	  och	  stötta	  barns	  strategier	  för	  problemlösning	  i	  matematik	  lyfter	  och	  stöttar	  

oftare	  än	  pedagoger	  som	  inte	  har	  samma	  förståelse.	  Lee	  (2010,	  s.	  29-‐30)	  påpekar	  därför	  

att	  matematiska	  kunskaper	  (ämneskunskap)	  inte	  betyder	  att	  pedagogen	  effektivt	  kan	  

förmedla	  den	  kunskapen	  till	  barnen.	  Att	  pedagogen	  vet	  hur	  kunskapen	  kan	  förmedlas	  

eller	  hur	  undervisningen	  kan	  läggas	  upp	  för	  att	  nå	  barnen	  på	  bästa	  sätt	  ses	  som	  
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pedagogisk	  kunskap.	  Den	  pedagog	  som	  på	  ett	  för	  barnen	  förståeligt	  sätt	  kan	  förmedla	  

matematiken	  har	  det	  som	  kallas	  pedagogiska	  ämneskunskaper.	  Lee	  (2010,	  s.	  35)	  menar	  

vidare	  att	  de	  pedagoger	  som	  har	  goda	  didaktiska	  ämneskunskaper	  oftare	  har	  fler	  

högkvalitativa	  matematikaktiviteter	  i	  sina	  barngrupper.	  

Hunting	  et	  al	  (2012,	  s.	  41)	  lyfter	  en	  sammanfattning	  av	  40	  års	  studier	  om	  skolmognad	  

och	  en	  longitudinell	  studie	  med	  över	  1000	  barn	  som	  konstaterar	  att	  barns	  utveckling	  

och	  ämneskunskaper	  kunde	  förutsägas	  till	  stor	  del	  utifrån	  deras	  tidiga	  erfarenheter	  från	  

förskolan.	  Pedagogerna	  ansvarar	  för	  att	  erbjuda	  matematikaktiviteter	  och	  enligt	  Anders	  

&	  Rossbach	  (2015,	  s.	  308)	  kan	  matematik	  i	  förskolan	  beskrivas	  som	  att	  hjälpa	  barn	  att	  

känna	  igen,	  namnge	  och	  experimentera	  med	  matematik.	  Det	  är	  viktigt	  att	  pedagogerna	  i	  

förskolan	  kan	  känna	  igen	  och	  kan	  uppmärksamma	  det	  matematiska	  innehållet	  i	  barnens	  

lek.	  Det	  kräver	  att	  pedagogerna	  kan	  kombinera	  matematisk	  kunskap,	  praktik	  och	  sin	  

kunskap	  om	  barns	  utveckling	  samt	  att	  de	  kan	  utvärdera	  verksamheten	  och	  därigenom	  

barns	  lärande.	  Anthony	  et	  al	  (2015,	  s.	  388)	  skriver	  fram	  att	  utvärdering	  kräver	  att	  

pedagogerna	  är	  medvetna	  om	  vad,	  inklusive	  de	  sociala	  och	  kulturella	  aspekterna,	  de	  

förmedlar	  till	  barnen	  genom	  de	  aktiviteter	  de	  väljer	  och	  genom	  sin	  egen	  interaktion	  med	  

barns	  lek.	  

I	  den	  tidiga	  matematiken	  anser	  Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  30)	  att	  pedagogen	  bör	  fungera	  som	  

en	  handledare	  som	  ställer	  öppna	  frågor	  och	  som	  stöttar	  barnen	  när	  de	  som	  kollektiv	  

försöker	  skapa	  förståelse	  för	  matematiken	  genom	  meningsfulla	  uppgifter.	  Pedagogerna	  i	  

förskolan	  bör	  enligt	  Charlesworth	  &	  Leali	  (2012,	  s.	  373)	  också	  vara	  lyhörda	  

observatörer	  för	  att	  notera	  barnens	  egna	  matematikrelaterade	  aktiviteter	  så	  att	  de	  vid	  

rätt	  tillfälle	  kan	  gå	  in	  och	  stödja	  när	  barnen	  upptäcker	  egna	  problem.	  Jacobs	  et	  al	  (2010,	  

s.	  172)	  anser	  att	  pedagogernas	  noterande	  av	  barns	  matematiska	  tänkande	  består	  av	  en	  

uppsättning	  av	  tre	  sammanhängande	  färdigheter.	  Dessa	  är:	  att	  uppmärksamma	  barns	  

strategier,	  att	  tolka	  barns	  förståelse	  samt	  hur	  barns	  förståelse	  kan	  bemötas.	  	  

Barn	  lär	  sig	  inte	  i	  vakuum	  utan	  behöver	  möjligheter	  till	  aktiviteter,	  erfarenheter	  och	  

tillräckligt	  med	  tillfällen	  att	  lära	  sig	  nya	  saker.	  Brandt	  (2013,	  s.	  243)	  menar	  att	  barns	  

möjligheter	  till	  lärtillfällen	  hänger	  ihop	  med	  pedagogernas	  syn	  på	  barn	  och	  kunskap.	  

Barnen	  får	  olika	  möjligheter	  utifrån	  om	  pedagogerna	  ser	  på	  barn	  som	  mottagare	  av	  

kunskap	  där	  faktakunskaper	  flyttas	  från	  experten	  till	  novisen	  eller	  som	  tänkare	  där	  barn	  

skapar	  kunskap	  i	  förhandling	  med	  andra	  utifrån	  egna	  erfarenheter.	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  
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488)	  lyfter	  fram	  National	  Academy	  of	  Science	  definition	  av	  lärtillfällen.	  De	  definierar	  

lärtillfällen	  som	  tillfällen	  där	  barnen	  tillåts	  engagera	  sig	  i	  och	  lägga	  tid	  på	  aktiviteter	  där	  

de	  kan	  arbeta	  med	  olika	  problem,	  utforska	  situationer	  och	  samla	  data,	  lyssna	  till	  

förklaringar,	  läsa	  texter	  eller	  gissa	  och	  motivera.	  Lärtillfällen	  kan	  påverkas	  av	  olika	  

faktorer	  men	  oftast	  är	  det	  pedagogen	  som	  påverkar	  genom	  att	  vara	  den	  som	  ansvarar	  

för	  organiseringen	  av	  aktiviteter	  och	  tidsaspekter.	  Även	  om	  pedagogen	  fungerar	  som	  

nyckeln	  till	  antalet	  lärtillfällen	  som	  barnen	  får	  så	  är	  det	  barnen	  själva	  som	  reglerar	  hur	  

mycket	  arbete	  de	  lägger	  ner	  och	  därigenom	  hur	  mycket	  de	  lär	  sig.	  Samtidigt	  menar	  

Tirosh	  et	  al	  (2013,	  s.	  319)	  att	  de	  uppgifter	  som	  pedagogerna	  i	  förskolan	  regelbundet	  ger	  

barnen	  och	  som	  vanligtvis	  utförs	  i	  förskolan	  hjälper	  till	  att	  utveckla	  barnens	  förmåga	  till	  

självvärdering.	  Medan	  det	  är	  förskolan	  som	  hjälper	  barnen	  att	  utveckla	  självvärdering	  är	  

det	  hemmet	  som	  har	  störst	  påverkan	  på	  barnens	  självkänsla.	  Ett	  barn	  kan	  ha	  låg	  

självkänsla	  men	  ändå	  ha	  en	  god	  förmåga	  att	  bedöma	  sina	  egna	  kunskaper,	  det	  vill	  säga	  

självvärdering.	  Det	  kan	  till	  viss	  del	  bero	  på	  att	  barn	  i	  förskolan	  sällan	  får	  negativ	  

feedback	  när	  de	  misslyckats	  med	  en	  uppgift	  samtidigt	  som	  de	  får	  mycket	  beröm	  och	  

positiv	  feedback	  när	  de	  lyckas	  med	  en	  uppgift.	  	  

Simpson	  &	  Linder	  (2014,	  s.	  335);	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  488)	  och	  Lee	  (2010,	  s.	  28)	  skriver	  

alla	  om	  att	  en	  möjlighet	  för	  att	  ge	  små	  barn	  en	  positiv	  start	  i	  matematik	  är	  att	  förse	  

pedagogerna	  i	  förskolan	  med	  möjligheter	  till	  kontinuerlig,	  effektiv	  fortbildning.	  

Framförallt	  Simpson	  &	  Linders	  (2014,	  s.	  336)	  studie	  har	  påvisat	  att	  professionell	  

fortbildning	  inom	  matematik	  har	  uppvisat	  positiv	  effekt	  på	  pedagogers	  praktik	  och	  ökat	  

pedagogers	  nöje	  av	  och	  tilltro	  till	  matematik.	  Förskolebarn	  vars	  pedagoger	  får	  

fortbildning	  och	  stöd	  gjorde	  bättre	  ifrån	  sig	  i	  olika	  tester	  än	  de	  barn	  vars	  pedagoger	  inte	  

hade	  samma	  möjligheter	  till	  stöd	  och	  fortbildning.	  Anthony	  et	  al’s	  (2015,	  s.	  398)	  studie	  

visar	  på	  att	  pedagoger	  i	  förskolan	  både	  vill	  ha	  och	  behöver	  mer	  stöd	  i	  att	  utvärdera	  och	  

dokumentera	  matematikinlärning.	  

”If	  we	  seek	  evidence	  of	  children´s	  mathematical	  understanding	  in	  limited	  ways,	  we	  

should	  not	  be	  surprised	  if	  we	  find	  limited	  understanding”	  Docket	  &	  Goff,	  2013,	  s.	  772	  

citerad	  i	  Anthony	  et	  al	  (2015,	  s.	  398).	  Med	  det	  uttrycker	  Anthony	  et	  al	  betänkligheter	  

över	  att	  begränsad	  dokumentation	  av	  matematiklärande	  kan	  spegla	  begränsade	  

möjligheter	  för	  lärande	  av	  matematik.	  	  
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En	  studie	  av	  Hunting	  et	  al	  (2012,	  s.	  41)	  visar	  att	  pedagoger	  har	  en	  markant	  inverkan	  på	  

barns	  uppmätta	  resultat	  samtidigt	  som	  mängder	  av	  annan	  forskning	  visar	  att	  förskolans	  

kvalitet	  sett	  utifrån	  pedagogernas	  praktik	  och	  pedagog-‐barn	  förhållanden	  kan	  ha	  positiv	  

inverkan	  på	  barns	  utveckling	  om	  förskolan	  håller	  god	  kvalitet.	  Kinzie	  et	  al	  (2014,	  s.	  587)	  

väljer	  att	  lyfta	  fram	  att	  högkvalitativ	  undervisning	  har	  visat	  sig	  stötta	  barns	  matematik-‐	  

och	  naturkunskapsinlärning.	  Det	  har	  dock	  visat	  sig	  att	  även	  när	  pedagogerna	  har	  en	  

aktivitetsplan	  att	  utgå	  ifrån	  finner	  de	  ofta	  att	  det	  är	  svårt	  att	  implementera	  den	  då	  deras	  

ämneskunskaper	  och	  självförtroende	  på	  området	  är	  bristfälliga.	  	  

En	  del	  pedagoger	  har	  enligt	  Sarama	  et	  al	  (2012,	  s.	  499)	  uttryckt	  oro	  över	  att	  ett	  ökat	  

fokus	  på	  matematik	  sker	  på	  bekostnad	  av	  literacy	  eller	  den	  språkliga	  utvecklingen	  och	  

en	  enkätundersökning	  som	  Chen	  et	  al	  (2014,	  s.	  368)	  genomförde	  visade	  på	  att	  

pedagoger	  i	  förskolan	  uppfattade	  socio-‐emotionella	  färdigheter	  som	  mycket	  viktigare	  än	  

literacy	  eller	  tidig	  matematik.	  I	  förlängningen	  av	  det	  är	  det	  lämpligt	  att	  lyfta	  det	  som	  

Anders	  &	  Rossbach	  (2015,	  s.	  305)	  anser	  om	  att	  pedagogers	  emotionella	  attityder,	  

pedagogiska	  övertygelser	  och	  matematiska	  ämneskunskaper	  är	  viktiga	  dimensioner	  av	  

pedagogers	  professionella	  kompetens.	  Både	  Lee	  (2010,	  s.	  28)	  och	  McGuire	  et	  al	  (2012,	  s.	  

214-‐215)	  lyfter	  i	  sina	  artiklar	  att	  pedagogernas	  didaktiska	  ämneskunskaper	  i	  matematik	  

har	  identifierats	  som	  en	  kritisk	  faktor	  i	  barns	  matematiska	  framgångar.	  Brist	  på	  tidiga	  

matematiska	  kunskaper	  är	  tätt	  sammanlänkat	  med	  barnens	  brist	  på	  senare	  framgångar	  

och	  ger	  negativa	  konsekvenser	  i	  deras	  framtida	  arbete	  och	  karriär.	  Lee	  (2010,	  s.	  35)	  

skriver	  också	  i	  sin	  artikel	  att	  när	  pedagogerna	  saknar	  kompetensen	  att	  lära	  ut	  ett	  visst	  

matematikinnehåll	  hindrar	  det	  de	  matematiska	  aspekterna	  av	  förskolans	  läroplan.	  Chen	  

et	  al	  (2014,	  s.	  367)	  poängterar	  att	  medan	  forskning	  påvisar	  att	  barn	  har	  förmågan	  att	  

tidigt	  lära	  sig	  matematik	  och	  att	  de	  har	  nytta	  av	  att	  lära	  sig	  det	  finns	  det	  inget	  som	  säger	  

att	  det	  är	  en	  uppfattning	  som	  delas	  av	  alla	  pedagoger.	  Forskning	  har	  nämligen	  funnit	  att	  

pedagoger	  i	  förskolan	  generellt	  saknar	  tillit	  till	  sin	  förmåga	  att	  lära	  ut	  matematik,	  dock	  

finns	  det	  relativt	  lite	  forskning	  på	  pedagogers	  förtroende	  i	  relation	  till	  att	  planera	  

matematikaktiviteter	  och	  utvärdera	  barns	  matematikförståelse.	  Detta	  kan	  ses	  utifrån	  

det	  som	  Tsamir	  et	  al	  (2010,	  s.	  230)	  hävdar,	  nämligen	  att	  det	  är	  en	  hårfin	  skillnad	  mellan	  

att	  utmana	  barn	  och	  att	  skapa	  frustration	  hos	  barn.	  
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3.3.1	  Problemområden	  för	  förskolans	  pedagoger	  
	  
Här	  lyfter	  vi	  de	  problemområden	  som	  kommit	  fram	  i	  analysen	  av	  temaområdet	  

förskolans	  pedagoger.	  I	  pedagogernas	  arbete	  i	  förskolan	  ställs	  de	  inför	  utmaningar	  och	  

sex	  av	  artiklarna	  lyfter	  detta.	  Chen	  et	  al	  (2014,	  s.	  368)	  skriver	  i	  sin	  artikel	  att	  i	  och	  med	  

att	  pedagogen	  har	  en	  så	  pass	  stark	  roll	  i	  barns	  matematikinlärning	  innebär	  det	  att	  

svårigheter	  kan	  uppstå	  när	  pedagogerna	  tvivlar	  på	  sig	  själva.	  En	  studie	  genomförd	  i	  

skolan	  visade	  att	  lågstadiepedagogers	  tillit	  till	  sin	  förmåga	  att	  lära	  ut	  matematik	  direkt	  

påverkade	  barnens	  tilltro	  till	  sin	  egen	  förmåga	  att	  lära	  sig	  matematik.	  Anthony	  et	  al	  

(2015,	  s.	  395)	  lyfter	  fram	  i	  sin	  artikel	  att	  vissa	  pedagoger	  bedömer	  barns	  matematiska	  

kunskap	  på	  avstånd	  för	  att	  de	  är	  rädda	  att	  de	  förstör	  barnens	  potentiella	  matematiska	  

utveckling	  på	  grund	  av	  dåligt	  självförtroende	  på	  ämnesområdet.	  	  Pedagogers	  bristande	  

tillit	  kan	  också	  påverka	  det	  emotionella	  klimatet	  och	  Klein	  et	  al	  (2010,	  s.	  235)	  har	  med	  i	  

sin	  studie	  hur	  det	  emotionella	  klimatet	  nyligen	  har	  påvisats	  vara	  en	  av	  de	  viktigaste	  

variablerna	  för	  barns	  lärande	  och	  framgångar	  i	  både	  förskolan	  och	  skolan.	  Utöver	  det	  

lyfter	  Chen	  et	  al	  (2014,	  s.	  368)	  hur	  en	  studie	  som	  mätte	  barns	  oro	  för	  matematik	  kunde	  

påvisa	  att	  flickor	  vars	  lärare	  kände	  stark	  oro	  inför	  matematikundervisning	  själva	  hade	  

högre	  nivåer	  av	  oro	  inför	  ämnet.	  Det	  påverkade	  också	  på	  det	  sättet	  att	  ju	  starkare	  oro	  

läraren	  uppvisade	  ju	  sämre	  resultat	  uppvisade	  flickorna.	  	  	  

	  Ett	  problemområde	  lyfts	  fram	  av	  Anders	  och	  Rossbach	  (2015,	  s.	  306)	  som	  diskuterar	  i	  

sin	  studie	  hur	  användandet	  av	  högkvalitativ	  förskolematematik	  är	  en	  krävande	  och	  

utmanande	  uppgift	  för	  pedagogerna	  i	  förskolan.	  Det	  kräver	  ett	  antal	  professionella	  

kunskaper	  relaterade	  till	  professionell	  kunskap	  och	  pedagogiska	  övertygelser.	  Utöver	  

det	  ses	  det	  som	  en	  nödvändighet	  att	  ha	  positiva	  emotionella	  attityder	  till	  både	  

matematik	  och	  undervisningen	  av	  matematik	  i	  förskolan.	  Den	  senare	  är	  nödvändig	  

utifrån	  det	  faktum	  att	  pedagoger	  i	  förskolan	  ofta	  anses	  obekväma	  med	  matematik	  och	  

teknologi.	  Något	  som	  både	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  487)	  och	  Lee	  (2010,	  s.	  30)	  lyfter	  i	  sina	  

studier	  är	  bristande	  ämneskunskaper	  hos	  pedagogerna	  och	  menar	  att	  en	  svårighet	  i	  att	  

ge	  barnen	  högkvalitativ,	  lättillgänglig	  och	  utmanande	  matematik	  är	  pedagogernas	  brist	  

på	  de	  ämneskunskaper	  som	  lämpar	  sig	  för	  de	  låga	  åldrarna	  i	  kombination	  med	  bristande	  

tillit	  till	  de	  egna	  förmågorna.	  	  	  
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3.4	  Världen	  
	  
Åtta	  av	  de	  31	  artiklarna	  väljer	  att	  lyfta	  ett	  vidare	  perspektiv	  på	  matematik	  för	  yngre	  

barn	  än	  begränsat	  till	  en	  specifik	  miljö	  och	  lyfter	  bland	  annat	  kulturella	  aspekter.	  

Matematik	  anses	  idag	  vara	  ett	  viktigt	  område	  och	  finns	  med	  i	  många	  länders	  läroplaner	  

för	  förskolan.	  Brendefur	  et	  al’s	  (2013,	  s.	  187)	  studie	  visar	  att	  det	  vid	  jämförelse	  mellan	  

olika	  länder	  finns	  markanta	  skillnader	  i	  vilken	  typ	  av	  matematik	  barnen	  har	  tillgång	  till.	  

Barn	  i	  4-‐års	  åldern	  uppvisar	  olika	  typer	  av	  matematisk	  förståelse	  beroende	  på	  var	  i	  

världen	  de	  växer	  upp	  då	  det	  påverkar	  vilken	  typ	  av	  aktiviteter	  de	  får	  ta	  del	  av	  i	  

förskolan.	  De	  menar	  på	  att	  stora	  skillnader	  bland	  annat	  har	  kunnat	  uppvisas	  mellan	  barn	  

i	  USA	  och	  barn	  i	  Asien.	  	  

Länder	  lägger	  stora	  (om	  än	  varierande)	  summor	  pengar	  på	  att	  utveckla	  sina	  

utbildningssystem	  och	  utifrån	  det	  menar	  van	  Oers	  (2013,	  s.	  267)	  att	  fokus	  läggs	  på	  

utbildningens	  kvalitet	  vilket	  kontrolleras	  genom	  tester	  och	  studieresultat.	  Ambitionerna	  

och	  resurserna	  läggs	  på	  att	  öka	  kunskaperna	  inom	  läsning	  och	  matematik.	  Mer	  och	  mer	  

fokus	  läggs	  på	  forskning	  och	  olika	  program	  för	  yngre	  barn	  då	  det	  är	  allmänt	  ansett	  att	  ju	  

tidigare	  man	  börjar	  lägga	  grunden	  för	  läsning	  och	  matematik	  ju	  bättre	  resultat	  kommer	  

de	  uppvisa	  i	  framtiden.	  Vidare	  menar	  van	  Oers	  (s.	  268)	  för	  att	  barn	  ska	  kunna	  uppfatta	  

en	  uppgift	  som	  matematisk	  måste	  barnet	  vara	  socialiserat	  i	  det	  kulturella	  samhälle	  

uppgiften	  är	  tagen	  ifrån.	  Det	  är	  inte	  säkert	  att	  ett	  barn	  från	  en	  kultur	  uppfattar	  en	  

uppgift	  som	  matematisk	  bara	  för	  att	  experter	  från	  en	  annan	  kultur	  menar	  att	  den	  är	  

matematisk	  (de	  menar	  då	  inom	  sin	  egen	  kultur).	  	  

Grekland	  fick	  år	  2003	  en	  ny	  läroplan	  för	  förskolan	  till	  följd	  av	  en	  undersökning	  gjord	  av	  

Program	  for	  International	  Student	  Assessment	  –	  PISA	  år	  2000.	  Zacharos	  et	  al’s	  (2014,	  s.	  

152)	  undersökning	  gick	  ut	  på	  att	  undersöka	  vilken	  typ	  av	  matematikkunskap	  och	  vilka	  

metoder	  pedagoger	  i	  förskolan	  i	  Grekland	  använder	  sig	  av	  efter	  reformen.	  Den	  grekiska	  

läroplanen	  rekommenderar	  metoder	  ur	  ett	  konstruktivistiskt	  perspektiv	  som	  lyfter	  

barnens	  initiativ	  och	  aktiva	  deltagande	  i	  konstruktionen	  av	  ny	  kunskap.	  Pedagogiken	  

ska	  vara	  i	  det	  närmaste	  osynlig	  och	  barnen	  ska	  vara	  i	  centrum	  för	  utbildningsprocessen	  

(Zacharos	  et	  al,	  2014,	  s.	  164).	  	  

De	  kulturella	  aspekterna	  kan	  ha	  stor	  inverkan	  och	  olika	  resultat	  mellan	  Reikerås	  et	  al’s	  

(2012,	  s.	  108)	  studie	  och	  tidigare	  studier	  kan	  reflektera	  just	  kulturella	  aspekter.	  Enligt	  
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Reikerås	  et	  al	  ligger	  mer	  fokus	  på	  motorik	  i	  Norge	  snarare	  än	  matematik.	  Barn	  från	  

Beijing	  visade	  sig	  ha	  bättre	  numeracy	  kompetens	  än	  barn	  från	  Finland	  till	  exempel,	  

därför	  att	  fokus	  ligger	  olika	  i	  olika	  kulturer.	  Olika	  kulturer	  framkommer	  även	  i	  Linder	  et	  

al’s	  (2011,	  s.	  32)	  studie	  där	  de	  har	  jämfört	  matematik	  i	  amerikanska	  förskolor	  med	  

förskolor	  i	  Reggio	  Emilia	  i	  Italien.	  I	  det	  amerikanska	  systemet	  är	  det	  främst	  i	  

undervisning	  som	  matematiken	  hanteras	  medan	  det	  inom	  Reggio	  Emilia-‐pedagogiken	  

arbetas	  i	  projekt	  och	  matematiken	  är	  inbäddad	  så	  att	  den	  studeras	  och	  artikuleras	  i	  ett	  

holistiskt	  perspektiv.	  Barnen	  arbetar	  som	  grupp	  och	  skapar	  tillsammans	  förståelse	  och	  

söker	  svar	  på	  varandras	  frågor.	  Lonnemann	  et	  al	  (2013,	  s.	  206)	  lyfter	  samtidigt	  en	  studie	  

från	  USA	  som	  visar	  att	  flickor	  i	  förskolan	  var	  bättre	  på	  matematik	  än	  pojkarna	  medan	  

deras	  egen	  studie	  påvisar	  motsatsen.	  Resultaten	  ifrågasätter	  de	  utifrån	  kulturella	  

aspekter.	  Då	  studierna	  genomförts	  i	  olika	  kulturer	  kan	  det	  ha	  haft	  betydelse	  för	  

resultaten.	  	  

Brendefur	  et	  al	  (2013,	  s.	  187)	  diskuterar	  två	  problemområden	  som	  de	  menar	  måste	  

åtgärdas	  inom	  matematikundervisningen	  i	  förskolan	  i	  USA.	  Först	  och	  främst	  måste	  

kvaliteten	  på	  matematiken	  för	  förskolebarn	  höjas.	  Vidare	  måste	  barn	  som	  har	  

svårigheter	  inom	  matematiken	  identifieras	  för	  att	  möjliggöra	  anpassningar	  av	  

undervisningen	  så	  att	  barnen	  får	  möjlighet	  och	  hjälp	  att	  komma	  tillrätta	  med	  

svårigheterna.	  Det	  sistnämnda	  problemområdet	  kan	  kopplas	  ihop	  med	  hur	  Chen	  et	  al	  

(2014,	  s.	  368)	  diskuterar	  hur	  kraven	  för	  studenter	  som	  läser	  till	  pedagoger	  i	  förskolan	  i	  

USA	  är	  minimala	  när	  det	  kommer	  till	  matematikkunskaper.	  	  

Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  36)	  anser	  att	  förskolan	  har	  en	  signifikant	  roll	  när	  det	  kommer	  till	  

att	  skapa	  positiva	  attityder	  till	  matematik.	  Barn	  som	  älskar	  att	  utforska	  siffror	  och	  tal	  är	  

mer	  förberedda	  så	  de	  når	  tydligare	  framgångar	  i	  skolan.	  Reggio	  Emilia	  tillhandahåller	  

engagerande	  och	  meningsfulla	  strategier	  som	  involverar	  barnen	  genom	  projekt	  som	  i	  

sin	  tur	  lyfts	  genom	  dokumentation,	  naturliga	  och	  återvunna	  material	  samt	  integration	  av	  

estetiska	  uttrycksformer.	  	  	  

	  
	  

3.4.1	  Internationella	  problemområden	  
	  

Matematiken	  i	  förskolan	  har	  fått	  ökad	  uppmärksamhet	  världen	  över	  och	  anses	  vara	  ett	  
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viktigt	  område.	  Precis	  som	  alla	  ämnen	  har	  sina	  svårigheter	  har	  även	  matematiken	  sina.	  

Vi	  har	  plockat	  ut	  två	  problemområden	  att	  lyfta.	  	  

Brendefur	  et	  al	  (2013,	  s.	  190)	  argumenterar	  för	  att	  det	  finns	  stor	  press	  både	  nationellt	  

och	  internationellt	  på	  att	  säkerställa	  att	  barn	  i	  förskolan	  får	  tillgång	  till	  nödvändiga	  och	  

för	  deras	  ålder	  lämpliga	  aktiviteter	  som	  ger	  möjlighet	  att	  bygga	  en	  stark	  matematisk	  

grund.	  Vad	  åstadkommer	  pressen	  för	  resultat?	  Hur	  planerar	  länderna	  att	  säkerställa	  den	  

starka	  matematiska	  grunden	  hos	  barnen?	  Hur	  utvärderas	  matematiken	  för	  att	  

säkerställa	  att	  den	  starka	  grunden	  byggs	  på	  rätt	  sätt	  och	  om	  pressen	  har	  önskad	  effekt?	  

Chen	  et	  al	  (2014,	  s.	  371)	  genomförde	  en	  enkätundersökning	  som	  visade	  på	  att	  

majoriteten	  av	  tillfrågade	  pedagoger	  ansåg	  att	  matematikundervisning	  var	  lämplig	  för	  

små	  barn	  och	  strax	  under	  90	  %	  av	  de	  tillfrågade	  pedagogerna	  ansåg	  att	  yngre	  barn	  har	  

den	  kognitiva	  förmågan	  som	  krävs	  för	  att	  lära	  sig	  matematik.	  Över	  75	  %	  av	  pedagogerna	  

menade	  också	  att	  förskolebarn	  är	  intresserade	  av	  att	  lära	  sig	  matematik.	  Samtidigt	  

menade	  drygt	  60	  %	  av	  pedagogerna	  att	  deras	  barn	  hade	  för	  dåliga	  kunskaper	  i	  

matematik	  när	  de	  gick	  över	  till	  att	  börja	  skolan.	  Enkäten	  besvarades	  av	  346	  pedagoger	  i	  

USA.	  Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  barnen	  har	  så	  dåliga	  kunskaper	  när	  pedagogerna	  ser	  

matematiken	  som	  viktig?	  	  

	  

3.5	  Genusaspekten	  
	  
Ett	  temaområde	  som	  inte	  diskuteras	  i	  någon	  större	  utsträckning	  i	  artiklarna	  men	  som	  

ändå	  är	  värt	  att	  belysa	  är	  området	  genusaspekter	  inom	  matematiken.	  Endast	  tre	  av	  de	  

31	  artiklarna	  lyfter	  ämnet.	  	  

Lonnemann	  et	  al	  (2013,	  s.	  201)	  hävdar	  att	  det	  länge	  har	  funnits	  en	  genusaspekt	  på	  

matematik	  där	  pojkar	  anses	  vara	  bättre	  än	  flickor	  men	  att	  studie	  efter	  studie	  visar	  på	  att	  

detta	  stereotypa	  synsätt	  inte	  stämmer.	  Klein	  et	  al	  (2010,	  s.	  234)	  menar	  att	  det	  finns	  

könsskillnader	  inom	  matematik	  men	  att	  de	  först	  visar	  sig	  i	  högstadiet	  eller	  på	  gymnasiet.	  

I	  lägre	  årskurser	  visar	  sig	  skillnader	  mellan	  könen	  mest	  i	  hur	  eleverna	  tar	  sig	  an	  de	  

matematiska	  uppgifterna	  inte	  huruvida	  uppgifterna	  blir	  lösta	  eller	  ej.	  Flickorna	  är	  mer	  

benägna	  att	  använda	  sig	  av	  konkreta	  lösningar	  medan	  pojkarna	  föredrar	  mera	  abstrakta	  

sätt	  att	  lösa	  samma	  uppgifter.	  
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Klein	  et	  al’s	  (2010,	  s.	  242)	  egen	  observationsstudie	  kunde	  inte	  påvisa	  några	  skillnader	  

mellan	  könen	  när	  det	  kom	  till	  matematiska	  förmågor	  hos	  barn	  i	  förskolan.	  Däremot	  var	  

pojkarnas	  framgångar	  tydligt	  relaterade	  till	  deras	  spatiala	  tänkande	  medan	  flickornas	  

framgångar	  tydligt	  var	  kopplade	  till	  deras	  verbala	  förmågor.	  Det	  är	  dokumenterat	  att	  

flickor	  gör	  bättre	  ifrån	  sig	  i	  språkliga	  tester	  i	  förskolan	  medan	  pojkar	  är	  bättre	  på	  det	  

spatiala	  området.	  Vidare	  menar	  Klein	  et	  al	  (2010,	  s.	  234)	  att	  pojkar	  och	  flickor	  tenderar	  

att	  favorisera	  olika	  strategier	  när	  det	  kommer	  till	  att	  lösa	  matematiska	  lästal.	  Kan	  

problemet	  lösas	  med	  antingen	  verbal	  bearbetning	  eller	  spatial	  fantasi	  väljer	  pojkar	  

oftare	  den	  sistnämnda	  metoden	  och	  flickor	  den	  förstnämnda.	  Nivån	  på	  läskunskaperna	  i	  

lågstadiet	  och	  framgångarna	  i	  matematik	  har	  visat	  sig	  högre	  bland	  flickor	  än	  pojkar.	  

Orsakerna	  till	  det	  är	  troligen	  att	  flickor	  och	  pojkar	  socialiseras	  in	  i	  olika	  roller	  där	  flickor	  

förväntas	  vara	  lugna	  och	  läsa	  mycket	  medan	  pojkar	  förväntas	  leka	  mera	  vilda	  lekar.	  Det	  

kan	  vara	  en	  förklaring	  till	  varför	  könen	  väljer	  att	  angripa	  problemen	  på	  olika	  sätt.	  	  	  

Reikerås	  et	  al’s	  (2012,	  s.	  108)	  observationsstudie	  av	  små	  barns	  matematik	  kunde	  inte	  

heller	  uppvisa	  några	  könsskillnader	  vad	  det	  gällde	  matematikkunskaper.	  Deras	  studie	  

var	  den	  hittills	  största	  med	  ett	  så	  pass	  stort	  urval	  som	  562	  deltagare	  av	  så	  små	  barn.	  

Klein	  et	  al	  (2010,	  s.	  235)	  hävdar	  att	  de	  skillnader	  som	  finns	  mellan	  könen	  inom	  

ämnesområdet	  matematik	  inte	  kan	  hänvisas	  till	  genetik	  utan	  är	  delvis	  påverkade	  av	  

omgivningen,	  i	  första	  hand	  pedagogernas	  beteende.	  	  

Det	  har	  visat	  sig	  att	  pojkar	  är	  mer	  aktiva	  i	  matematiska	  aktiviteter	  än	  flickor	  och	  att	  

pedagog-‐barn	  interaktionen,	  framför	  allt	  respons	  och	  uppmuntrande	  interaktion,	  

påverkar	  pojkar	  mer	  än	  flickor.	  När	  pedagogerna	  använder	  sig	  av	  mera	  ”flick-‐vänliga”	  

metoder,	  det	  vill	  säga	  metoder	  som	  är	  varmare	  och	  mera	  uppmuntrande	  med	  mindre	  

fokus	  på	  tävling,	  jämnade	  de	  matematiska	  skillnaderna	  ut	  sig	  mellan	  könen	  enligt	  Klein	  

et	  al’s	  (2010,	  s.	  235)	  studie.	  	  

	  
3.5.1	  Genusaspektens	  problemområden	  
	  
Ett	  problemområde	  som	  kunnat	  urskiljas	  inom	  temaområdet	  genus	  var	  att	  pedagogers	  

stereotypa	  uppfattningar	  om	  könsskillnader	  kan	  resultera	  i	  en	  självuppfyllande	  profetia,	  

det	  vill	  säga	  att	  flickor	  förväntas	  prestera	  sämre	  än	  pojkar	  i	  matematiska	  aktiviteter	  och	  

därför	  inte	  får	  den	  hjälp	  och	  stöttning	  de	  skulle	  behöva	  med	  resultatet	  att	  de	  presterar	  
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sämre.	  Det	  omvända	  gäller	  för	  pojkarna	  (Klein	  et	  al,	  2010,	  s.	  243).	  I	  studier	  gjorda	  på	  

könsskillnader	  inom	  speciella	  matematikprogram	  kan	  eventuella	  skillnader	  mellan	  

könen	  till	  pojkarnas	  fördel	  bero	  på	  att	  pedagogernas	  instruktioner	  och	  programmets	  

aktiviteter	  mera	  passar	  pojkars	  sätt	  att	  närma	  sig	  matematik	  (Klein	  et	  al,	  2010,	  s.	  235).	  

Hur	  kommer	  man	  åt	  dessa	  skillnader	  och	  de	  utmaningar	  det	  innebär?	  	  
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4. Diskussion 

4.1	  Syn	  på	  lärande	  och	  matematik	  	  
	  

Under	  den	  här	  rubriken	  kommer	  vi	  nu	  att	  diskutera	  våra	  resultat	  inom	  temaområdet	  Syn	  

på	  lärande	  och	  matematik	  utifrån	  vår	  första	  frågeställning:	  

• Vilken	  syn	  på	  lärande	  och	  matematik	  beskrivs	  i	  forskningen?	  

Något	  som	  framkommer	  av	  merparten	  av	  alla	  artiklar	  är	  att	  den	  tidiga	  matematiken	  är	  

viktig,	  några	  av	  dem	  lyfter	  också	  svårigheter.	  Till	  exempel	  Chen	  et	  al	  (2014,	  s.	  367)	  

poängterar	  att	  medan	  forskning	  påvisar	  att	  barn	  har	  förmågan	  att	  tidigt	  lära	  sig	  

matematik	  och	  att	  de	  har	  nytta	  av	  att	  lära	  sig	  det	  finns	  inget	  som	  säger	  att	  det	  är	  en	  

uppfattning	  som	  delas	  av	  alla	  pedagoger.	  Forskning	  har	  nämligen	  funnit	  att	  pedagoger	  i	  

förskolan	  generellt	  saknar	  tillit	  till	  sin	  förmåga	  att	  lära	  ut	  matematik,	  dock	  finns	  det	  

relativt	  lite	  forskning	  på	  pedagogers	  förtroende	  i	  relation	  till	  att	  planera	  

matematikaktiviteter	  och	  utvärdera	  barns	  matematikförståelse.	  En	  annan	  svårighet	  som	  

lyfts	  fram	  av	  Hunting	  et	  al	  (2012,	  s.	  41)	  är	  att	  den	  mängd	  matematik	  barnen	  lär	  sig	  i	  

förskolan	  oftast	  underskattas	  av	  matematikpedagoger	  och	  specialprogram	  när	  barnen	  

börjar	  skolan.	  Vad	  som	  av	  Klein	  et	  al	  (2010,	  s.	  235)	  och	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  494)	  lyfts	  

fram	  som	  viktigt	  är	  samtalet	  om	  matematik.	  Enligt	  Tsamir	  et	  al	  (2010,	  s.	  220)	  är	  

matematiska	  samtal	  inget	  som	  är	  givet	  då	  de	  menar	  att	  användandet	  av	  ord	  i	  

matematiska	  sammanhang	  är	  något	  barn	  måste	  lära	  sig.	  Det	  innebär	  att	  de	  matematiska	  

samtalen	  kommer	  barnen	  tillgodo	  först	  när	  det	  lärt	  sig	  de	  matematiska	  ordens	  innebörd.	  

Genom	  att	  utgå	  från	  Lee’s	  (2010,	  s.	  38)	  syn	  på	  att	  genom	  att	  ta	  hänsyn	  till	  barns	  

intressen	  så	  säkerställs	  att	  undervisningen	  hamnar	  på	  en	  lämplig	  nivå,	  på	  så	  sätt	  borde	  

alla	  barn	  ha	  väldigt	  goda	  chanser	  att	  lära	  sig	  matematik.	  Barn	  har	  såväl	  varierade	  

intressen	  som	  utgångspunkter	  (Anders	  &	  Rossbach,	  2015,	  s.	  305-‐306).	  Hannula	  

Sormunen	  et	  al	  (2012,	  s.	  375)	  skriver	  om	  barns	  substantiella	  och	  långvariga,	  ökande	  

skillnader	  i	  matematiska	  färdigheter	  när	  de	  börjar	  skolan.	  Är	  det	  då	  lämpligt	  att	  utgå	  
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från	  barns	  intressen	  om	  det	  finns	  barn	  som	  redan	  tidigt	  har	  stora	  svårigheter	  för	  eller	  

inget	  intresse	  av	  matematik?	  	  

	  

4.2	  Problemområden	  inom	  temaområdena	  
	  

Under	  den	  här	  rubriken	  kommer	  vi	  nu	  att	  diskutera	  våra	  resultat	  inom	  temaområdena	  

Förskolans	  pedagoger,	  Världen	  och	  Genusaspekten	  utifrån	  vår	  andra	  frågeställning:	  

• Vilka	  problemområden	  lyfts	  i	  forskningen?	  

Diskussionen	  som	  följer	  är	  indelad	  i	  sina	  respektive	  temaområden	  för	  att	  göra	  den	  mer	  

överskådlig.	  

	  
4.2.1	  Förskolans	  pedagoger	  
	  
Det	  som	  Anthony	  et	  al	  (2015,	  s.	  388)	  lyfter	  att	  det	  av	  pedagoger	  krävs	  god	  matematisk	  

förståelse,	  öppenhet	  för	  situationers	  potential	  och	  förmåga	  att	  känna	  igen	  barns	  

matematiska	  styrkor	  och	  kompetenser,	  kan	  tolkas	  som	  ett	  problemområde	  om	  någon	  av	  

dessa	  tre	  förmågor	  saknas.	  Framförallt	  om	  det	  ställs	  i	  förhållande	  till	  vad	  Brendefur	  et	  al	  

(2013,	  s.	  190)	  skriver	  om	  att	  ämneskunskaper	  hos	  pedagogerna	  i	  förskolan	  bör	  vara	  

välutvecklade	  inom	  matematikens	  struktur	  precis	  som	  deras	  kunskap	  om	  hur	  barn	  lär	  

sig	  matematik.	  Pedagogers	  brist	  på	  förtroende	  till	  sina	  matematikförmågor	  har	  alltså	  

inverkan	  på	  matematiken	  i	  förskolan	  vilket	  tydliggörs	  genom	  det	  Chen	  et	  al	  (2014,	  s.	  

368)	  visar	  i	  sin	  studie	  nämligen	  att	  pedagoger	  utan	  större	  tilltro	  till	  sina	  förmågor	  inom	  

matematiken	  undviker	  att	  lära	  ut	  ämnet.	  

McGuire	  et	  al	  (2012,	  s.	  219)	  visar	  i	  sin	  studie	  att	  många	  barn	  har	  svårt	  att	  se	  kopplingar	  

mellan	  konkreta	  matematikmaterial	  och	  den	  abstrakta	  matematiken.	  Både	  Linder	  et	  al	  

(2011,	  s.	  30)	  och	  McGuire	  et	  al	  (2012,	  s.	  219)	  lyfter	  de	  konkreta	  materialens	  möjlighet	  

att	  fungera	  som	  länk	  till	  den	  abstrakta	  matematiken	  samtidigt	  som	  McGuire	  et	  al	  

påpekar	  att	  pedagogen	  behöver	  finnas	  till	  hands	  för	  att	  hjälpa	  barnen	  att	  se	  

kopplingarna.	  Vad	  händer	  då	  i	  de	  fall	  där	  pedagogerna	  brister	  i	  sina	  kunskaper?	  	  

Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  30)	  lyfter	  hur	  pedagoger	  i	  förskolan	  bör	  fungera	  som	  handledare	  

som	  ställer	  öppna	  frågor	  i	  meningsfulla	  aktiviteter	  och	  Charlesworth	  &	  Leali	  (2012,	  s.	  
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373)	  skriver	  om	  hur	  pedagoger	  bör	  vara	  lyhörda	  observatörer	  för	  att	  få	  syn	  på	  

matematiken	  i	  barnens	  aktiviteter	  så	  att	  de	  kan	  stödja	  den,	  men	  hur	  blir	  det	  när	  

pedagogen	  inte	  räcker	  till?	  Både	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  487)	  och	  Lee	  (2010,	  s.	  30)	  lyfter	  i	  

sina	  studier	  betydelsen	  av	  bristande	  ämneskunskaper	  hos	  pedagoger.	  De	  menar	  att	  en	  

svårighet	  i	  att	  ge	  barnen	  högkvalitativ,	  lättillgänglig	  och	  utmanande	  matematik	  är	  

pedagogernas	  brist	  på	  de	  ämneskunskaper	  som	  lämpar	  sig	  för	  de	  låga	  åldrarna	  i	  

kombination	  med	  bristande	  tillit	  till	  de	  egna	  förmågorna.	  	  Chen	  et	  al	  (2014,	  s.	  368)	  

skriver	  om	  hur	  pedagoger	  med	  bristande	  tillit	  till	  sina	  förmågor	  kan	  försvåra	  barns	  

möjligheter	  till	  matematikinlärning.	  För	  att	  komma	  tillrätta	  med	  en	  sådan	  problematik	  

menar	  Simpson	  &	  Linder	  (2014,	  s.	  335),	  Hofer	  et	  al	  (2013,	  s.	  488)	  och	  Lee	  (2010,	  s.	  28)	  

att	  en	  möjlighet	  för	  att	  ge	  barn	  en	  positiv	  start	  i	  matematik	  är	  att	  förse	  personalen	  inom	  

förskolan	  med	  möjligheter	  till	  kontinuerlig,	  effektiv	  fortbildning.	  

	  

4.2.2	  Världen	  
	  

Det	  kan	  finnas	  många	  olika	  anledningar	  till	  att	  olika	  barn,	  olika	  förskolor,	  olika	  regioner	  

och	  olika	  länder	  uppvisar	  olika	  matematikkunskaper.	  Att	  jämföra	  olika	  barn	  eller	  olika	  

förskolor	  kan	  vara	  problematiskt	  i	  sig	  men	  när	  granskning	  sker	  i	  ett	  vidare	  perspektiv	  

som	  att	  jämföra	  regioner	  eller	  länder	  finns	  det	  kulturella	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till.	  van	  

Oers	  (2013,	  s.	  268),	  Brendefur	  et	  al	  (2013,	  s.	  187),	  Reikerås	  et	  al	  (2012,	  s.	  108),	  

Lonnemann	  et	  al	  (2013,	  s.	  206)	  och	  Linder	  et	  al	  (2011,	  s.	  32)	  diskuterar	  de	  kulturella	  

aspekterna	  på	  barns	  matematik	  och	  olika	  studiers	  resultat.	  Flera	  kunde	  uppvisa	  

skillnader	  i	  resultat	  mellan	  sina	  egna	  studier	  och	  studier	  de	  jämfört	  med	  och	  tolkade	  

skillnaderna	  utifrån	  just	  kulturella	  aspekter.	  Alla	  artiklarna	  är	  publicerade	  mellan	  2011	  

och	  2013	  där	  tre	  av	  fem	  publicerades	  2013.	  Kan	  det	  reflektera	  det	  som	  Brendefur	  et	  al	  

(2013,	  s.	  190)	  argumenterar	  för	  när	  de	  lyfter	  att	  det	  finns	  stor	  press	  både	  nationellt	  och	  

internationellt	  på	  att	  säkerställa	  att	  barn	  i	  förskolan	  får	  tillgång	  till	  nödvändiga	  och	  

lämpliga	  möjligheter	  att	  bygga	  en	  stark	  matematisk	  grund?	  

Hur	  påverkar	  pressen	  pedagogerna	  i	  Chen	  et	  al’s	  (2014,	  s.	  371)	  studie	  när	  så	  många	  som	  

drygt	  60	  %	  av	  346	  pedagoger	  menar	  att	  deras	  barn	  hade	  dåliga	  kunskaper	  i	  matematik	  

när	  de	  gick	  över	  till	  att	  börja	  skolan?	  	  
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4.2.3	  Genusaspekten	  
	  

Klein	  et	  al	  (2010,	  s.	  243)	  lyfter	  den	  självuppfyllande	  profetian	  där	  könen	  förväntas	  agera	  

olika	  och	  utifrån	  det	  behandlas	  olika,	  vilket	  gör	  att	  de	  får	  olika	  förutsättningar	  med	  ett	  

resultat	  som	  speglar	  förutsättningarna.	  Det	  kan	  ses	  som	  ett	  problemområde	  efter	  som	  

Klein	  et	  als	  (2010,	  s.	  242)	  egen	  studie	  inte	  kunde	  påvisa	  några	  skillnader	  mellan	  könen	  

mer	  än	  sättet	  de	  närmar	  sig	  uppgifterna.	  Även	  Lonnemann	  et	  al	  (2013,	  s.	  201)	  skriver	  

om	  det	  stereotypa	  synsättet	  på	  könsskillnader	  inom	  matematik	  där	  pojkar	  förväntas	  

prestera	  bättre	  än	  flickor	  men	  avfärdar	  detta	  med	  andra	  studier	  i	  ryggen.	  Detta	  stöttas	  

av	  Reikerås	  et	  al	  (2012,	  s.	  108)	  vars	  studier	  visat	  att	  det	  inte	  finns	  några	  könsskillnader	  

hos	  små	  barns	  matematik.	  Klein	  et	  al	  (2010,	  s.	  234)	  hävdar	  i	  sin	  tur	  att	  skillnader	  

faktiskt	  finns	  men	  att	  det	  inte	  visar	  sig	  förrän	  barnen	  nått	  högstadiet	  eller	  gymnasiet.	  	  

	  

4.3	  Vidare	  forskning	  
	  

Våra	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  grundar	  sig	  i	  de	  problemområden	  vi	  funnit	  under	  de	  

olika	  temaområdena.	  

Att	  det	  inte	  finns	  några	  större	  skillnader	  mellan	  könen	  vad	  det	  gäller	  matematik	  verkar	  

framgå	  i	  flera	  olika	  studier	  och	  de	  skillnader	  som	  finns	  skulle	  till	  stor	  del	  kunna	  bero	  på	  

omgivningens	  inflytande	  (Klein	  et	  al,	  2010,	  s.	  235).	  Hur	  ser	  det	  egentligen	  ut	  och	  hur	  kan	  

pedagogerna	  jobba	  med	  genusfrågorna	  inom	  de	  egna	  leden	  för	  att	  främja	  matematiken?	  

Flera	  studier	  lyfter	  pedagogernas	  behov	  och	  önskan	  om	  fortbildning	  och	  

kompetensutveckling	  (Anthony	  et	  al,	  2015,	  s.	  398;	  Simpson	  &	  Linder,	  2014,	  s.	  336;	  Hofer	  

et	  al,	  2013,	  s.	  488;	  Lee,	  2010,	  s.	  28).	  Vilka	  möjligheter	  finns	  det	  i	  Sverige?	  Hur	  skulle	  

sådan	  fortbildning	  lättast	  komma	  verksamheterna	  till	  godo?	  

I	  Sverige	  finns	  det	  fria	  skolvalet	  där	  föräldrar	  och	  vårdnadshavare	  själva	  kan	  välja	  vilken	  

förskola	  eller	  skola	  de	  vill	  att	  deras	  barn	  ska	  gå	  i.	  Hur	  påverkas	  matematiken	  i	  Sverige	  av	  

det	  fria	  skolvalet?	  Finns	  det	  möjlighet	  för	  elitskolor	  med	  större	  fokus	  på	  matematik	  än	  i	  

landets	  övriga	  förskolor?	  Finns	  det	  risk	  att	  några	  förskolor	  halkar	  efter?	  Här	  kan	  

paralleller	  dras	  till	  andra	  länder	  som	  inte	  har	  en	  nationellt	  samordnad	  förskola,	  där	  de	  
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har	  specifika	  program	  för	  att	  lyfta	  olika	  ämnen	  som	  anses	  viktiga	  (Hunting	  et	  al,	  2012,	  s.	  

41).	  	  
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5. Avslutning 

5.1	  Slutsats	  
	  
De	  senaste	  sex	  åren	  har	  ca	  2	  %	  av	  artiklarna	  publicerade	  i	  de	  9	  utvalda	  tidskrifterna	  

berört	  ämnet	  matematik	  i	  förskolan.	  Det	  kan	  spegla	  tidskrifternas	  bredd	  men	  även	  att	  

den	  forskning	  som	  bedrivs	  inom	  förskolans	  matematik	  är	  begränsad.	  Vad	  dessa	  artiklar	  

visat	  är	  dock	  att	  förskolan	  har	  ett	  viktigt	  uppdrag	  när	  det	  kommer	  till	  matematik.	  Det	  är	  

här	  grunden	  byggs	  hos	  barnen	  som	  de	  sedan	  ska	  fortsätta	  bygga	  på.	  En	  instabil	  grund	  

kan	  lätt	  ge	  svårigheter	  längre	  fram	  i	  tiden.	  Något	  annat	  som	  tydligt	  framgått	  är	  att	  

pedagogerna	  i	  förskolan	  både	  vill	  ha	  och	  behöver	  få	  möjlighet	  att	  öka	  sin	  egen	  

kompetens	  i	  matematik	  för	  att	  det	  ska	  gynna	  barnen.	  	  

Som	  blivande	  pedagoger	  behöver	  vi	  ha	  genusaspekten	  i	  åtanke	  så	  att	  vi	  inte	  står	  med	  en	  

självuppfyllande	  profetia.	  Det	  verkar	  inte	  finnas	  några	  skillnader	  mellan	  könen	  i	  fråga	  

om	  matematisk	  kompetens	  men	  alla	  barn	  har	  olika	  strategier	  för	  att	  ta	  till	  sig	  kunskapen	  

vilket	  är	  viktigt	  att	  komma	  ihåg	  så	  att	  alla	  barn	  får	  möjligheter	  utifrån	  sina	  egna	  

förmågor.	  För	  att	  öka	  möjligheterna	  för	  barnen	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  själva	  får	  känna	  sig	  

kompetenta	  och	  det	  underlättas	  om	  man	  utgår	  från	  deras	  intressen.	  

Vad	  som	  framgått	  i	  artiklarna	  är	  att	  inget	  ämne	  egentligen	  är	  fristående	  utan	  hänger	  

ihop	  och	  påverkar	  varandra.	  Tillexempel	  literacy	  och	  numeracy.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  

barnen	  under	  lustfyllda	  former	  får	  möjlighet	  att	  delta	  i	  vardagliga	  aktiviteter	  där	  de	  får	  

tillfälle	  att	  skaffa	  sig	  många	  nya	  erfarenheter.	  Barnen	  själva	  är	  oftast	  nyfikna	  på	  världen	  

och	  hittar	  själva	  nya	  saker	  att	  undersöka	  och	  utforska.	  Pedagogens	  uppgift	  blir	  i	  sådana	  

tillfällen	  att	  agera	  som	  handledare	  och	  försöka	  stötta	  barnen	  efter	  bästa	  förmåga.	  

I	  ett	  större	  sammanhang	  ökar	  pressen	  både	  nationellt	  och	  internationellt	  på	  att	  

förskolan	  ska	  öka	  barnens	  grund	  av	  matematiska	  kunskaper.	  Av	  resultaten	  i	  den	  här	  

forskningsöversikten	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  förskolan	  både	  kan	  och	  ska	  lägga	  grunden	  

för	  barnens	  matematik	  så	  att	  de	  har	  goda	  kunskaper	  att	  bygga	  vidare	  på	  när	  de	  når	  
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skolan.	  I	  förlängningen	  av	  det	  borde	  vi	  se	  bättre	  resultat	  i	  framtida	  PISA-‐

undersökningar.	  

5.2	  Tack!	  
	  

Vi	  vill	  ge	  ett	  stort	  tack	  till	  vår	  handledare	  Maria	  Hedefalk	  som	  hjälpt	  oss	  så	  mycket	  på	  

vägen.	  Med	  sin	  positiva	  attityd	  och	  frustrerande	  men	  hjälpsamma	  tips	  och	  idéer	  har	  hon	  

inte	  bara	  bidragit	  till	  arbetet,	  hon	  har	  även	  varit	  den	  som	  gett	  oss	  kraft	  och	  styrka	  när	  vi	  

velat	  kasta	  in	  handduken.	  Stort	  tack	  Mia!	  
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