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Sammanfattning 
Denna studie grundar sig utifrån en jämförelse av tre förskolor med olika pedagogiska 
inriktningar, dessa inriktningar är förskolepedagogik, Montessoripedagogik och Reggio 
Emilia pedagogik. Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares 
förhållningssätt till barns möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör i de egna 
lärprocesserna i deras matematiska lärmiljö. Undersökningen är baserad på 
observationer av den matematiska miljön, intervjuer med tre förskollärare samt samtal 
med sju barn. I studien riktas fokus mot den matematiska lärmiljön inomhus utifrån ett 
läroplansmål: “Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 
att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.” (Skolverket, 2016, 
s.11). I resultatet framkom följande kategorier: barns intresse som utgångspunkt, 
synliggöra matematiken, lustfyllt lärande och förskolläraren som aktiv och närvarande. 
Studien visar att sex av sju barn upplever den matematiska lärmiljön som lustfylld. I 
analysen av intervjuerna med förskollärarna framkom att samtliga förskollärare strävar 
efter att skapa ett lustfyllt lärande hos barnen, genom att ta avstamp i deras intressen. 
Sammanfattningsvis visar studien att den pedagogiska inriktningen inte har någon större 
betydelse för barns möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör, då samtliga 
förskollärare arbetar utifrån läroplanen och involverar barnen fast med olika 
tillvägagångssätt. 
 
 
 

Nyckelord: aktör, handlingsutrymme, inomhusmiljö, lärmiljö, matematik, 
medkonstruktör, montessori, Reggio Emilia. 
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Inledning  
Det är tidig förmiddag och regnet öser ned utanför fönstret. Barnen på förskolan 
Regnbågen har därför denna stund fritt val till vad de vill göra. Kim ser ut genom 
fönstret en lång stund och vänder sig sedan om till förskolläraren som står bredvid. 
 

Jag vill ha sånna där vita moln. Kim pekar upp mot hyllan. 
Vita moln? Vad menar du då? Frågar förskolläraren. 
Sånna där vita runda vet du. Kim visar en cirkel med fingrarna.  

 
Förskolläraren börjar leta efter materialet som barnet efterfrågar, men hittar ingenting 
som passar in på den beskrivning som barnet frågar efter. Detta scenario skapar många 
tankar hos oss, finns det material som barnet söker. Detta väckte vårt intresse att 
närmare undersöka vilka möjligheter barnen får till att agera medkonstruktör och aktör i 
sitt egna lärande. Ett exempel på barns möjligheter att agera medkonstruktör är om en 
barngrupp visar stort intresse för till exempel dinosaurier, då kan förskollärarna med 
hjälp av dinosaurierna lyfta in olika ämnesobjekt som bland annat språk, matematik och 
drama. På det sättet väcker förskolläraren barnens intresse inför nya kunskapsområden 
utifrån barnens egna intressen. Detta ger barnen möjligheter till att påverka och bli 
medkonstruktör i sin egen lärprocess. Ett exempel på aktör är att barnen själva får 
undersöka och utforska materialet på sitt egna sätt, det finns inget rätt eller fel 
(Dahlberg, Moss & Pence, 2002). Detta är något som vi finner intressant och vill 
undersöka närmare därför är förskolan och förskollärares förhållningssätt till barns 
möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör i fokus. Därmed är även didaktik och 
utformande av lärmiljöer av intresse att studera. 
 
För att avgränsa studien har vi valt att fokusera på den matematiska lärmiljön. Den 
matematiska lärmiljön finns både inomhus och utomhus, dock har vi valt att avgränsa 
oss till lärmiljön inomhus. Om förskolläraren utformar miljön och materialet efter 
barnens intressen så kan möjligheter för barnen till ett aktörskap för utveckling och 
lärande skapas (Dahlberg et al., 2002). Ges inte dessa möjligheter för barnen så 
reduceras deras möjligheter till ökade kunskaper och erfarenheter. Våra erfarenheter är 
att detta ser väldigt olika ut i förskolans olika verksamheter, vilket kan bidra till att 
barnen inte får samma möjligheter till lärande. I våra databassökningar har vi funnit 
forskning om förskolepedagogisk inriktning, Montessoripedagogik och Reggio 
Emiliapedagogik. Vi har inte sett någon jämförelse mellan dessa pedagogiker avseende 
den matematiska lärmiljön inomhus. Utifrån våra tidigare erfarenheter från förskolor 
som arbetar utan någon specifik pedagogisk inriktning och de databassökningar vi gjort 
har vårt intresse väckts att göra en jämförande studie mellan förskolor som arbetar med 
olika inriktningar. Därför valde vi att göra en jämförande studie mellan en förskola utan 
specifik pedagogisk inriktning, en Montessoriförskola och en Reggio Emilia förskola 
och lägga fokus på barnens möjligheter till att agera medkonstruktör i den matematiska 
lärmiljön inomhus. Därmed hoppas vi kunna bidra med ytterligare information kring 
förskolans lärmiljöer samt lyfta eventuella skillnader och likheter kring förskollärarnas 
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förhållningssätt inom de tre inriktningarna. I vår studie har vi valt att kalla förskolor 
utan specifik pedagogisk inriktning för förskolepedagogik.  
 
De Jong (2010) påpekar att det egentligen inte finns så mycket riktlinjer i våra 
styrdokument och läroplan angående den fysiska miljön i förskolan. De Jong anser att 
den fysiska miljön benämns vid olika ställen i läroplanen, men att det egentligen inte 
uttrycks någonting konkret om miljön. Att den fysiska miljön är viktig i barnens lärande 
och utveckling framkommer ofta i diskussionerna kring lärmiljön, men eftersom det 
sedan inte finns några riktlinjer för detta i läroplanen medför det ofta svårigheter att 
utforma en lärmiljö som är anpassad efter rådande barngrupp. I läroplanen för förskolan 
uttrycks att ”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden.” 
(Skolverket, 2016, s.16).  
 
Riddarsporre (2010) belyser problematiken kring olika tolkningar av förskolans 
läroplan. Att läroplanen tolkas olika menar författaren kan bero på att förskolan ska 
bilda en enhet med lärande, fostran och omsorg men det finns ingenting skrivet om 
vilka pedagogiska metoder som borde praktiseras. Därav står det fritt för alla inom 
förskoleverksamheten att tolka läroplanens strävansmål och riktlinjer. Författaren finner 
också att olika tolkningar görs beroende på vilket perspektiv och vilken roll 
pedagogerna har på förskolan.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt presenterar vi forskning om barns lärande och centrala begrepp för 
studien. Därefter beskriver vi vad matematik i förskolan kan innebära. I efterföljande 
stycke kommer vi att redovisa forskning om hur matematiska lärmiljöer kan utformas i 
förskolor med olika pedagogiska inriktningar; Förskolepedagogik, 
Montessoripedagogik och Reggio Emiliapedagogik. Vi har sökt efter tidigare forskning 
i de engelska databaserna ERIC och Google Scholar då vi använde dessa sökord: 
educare, education, mathematic, Montessori, Montessori and mathematic, pre-school 
children, pre-school children and mathematic, primary, Reggio Emilia, Reggio Emilia 
and mathematic.  
 
Vi har även sökt i den svenska databasen SwePub då vi använde exempelvis dessa 
sökord: aktör, aktörskap, handlingsutrymme, inflytande, inomhusmiljö, lärmiljö, 
lärande, matematik, matematik i förskolan, matematik 3-5 år, medkonstruktör, 
Montessori, postmodernitet i förskolan, postmodernt perspektiv, Reggio Emilia. Efter 
våra databassökningar fick vi träffar gällande utomhusmiljön, musik och matematik, 
lärande inom språk, andra pedagogiker och matematik i skolan. Vi valde att avgränsa 
oss till förskolepedagogiken, Montessori och Reggio Emilias matematiska lärmiljön 
inomhus. I vår databas sökning använde vi oss av peer reviwed och full text för att 
avgränsa sökningen ytterligare. 
 
Barns lärande i förskolan 
Dagens forskning av bland andra Dahlberg, et al. (2002), Sommer, Pramling 
Samuelsson och Hundeide (2011), Eriksson Bergström (2013), Westlund (2010) och 
Andersson Svensson (2016) visar att dagens barn ses som kompetenta och besitter 
mycket kunskap. Nedan kommer vi skriva om det vi uppfattar som bärande begrepp för 
vår studie. 

Barnsyn	
Sommer et al. (2011) tar upp begreppet “barn är barn av sin tid” författarna menar att 
barn betraktas olika beroende på vilken tid de lever i på grund av att förväntningarna 
och synen på barnen förändras. Författarna beskriver att för cirka 50 år sedan kunde 
knappt något barn läsa innan de började skolan men idag kan större delen av barnen läsa 
när de börjar i skolan. De menar på att detta beror på hur barn uppfattas samt vilken tid 
barnen lever i. Sommer et al. instämmer med Dahlberg et al. (2002) att barnen påverkas 
mycket av de vuxnas syn på barnen. Det beror på vilken barnsyn en förskollärare har 
hur individen förhåller sig till barnet (Sommer et al., 2011).  

Aktörskap	och	medkonstruktör	
Aktörskap och medkonstruktör är två centrala begrepp i vår studie. Barn ses som 
aktörer i sin egen lärandeprocess och förskollärarna upprätthåller en subjekt -subjekt 
relation istället för en subjekt - objekt relation. En subjekt - subjekt relation betyder att 
förskolläraren ser barnet med egna kompetenser och förmågor, medan i en subjekt - 
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objekt relation så ser förskolläraren barnet som ovetande och barnet behöver fyllas på 
med kunskaper (Dahlberg et al., 2002). Detta är något som Eriksson Bergström (2013) 
påpekar att vid vissa tillfällen krävs det att förskolläraren vägleder barnet och för att 
upprätthålla subjekt-subjekt relationen vägleds barnet genom uppmuntran. Westlund 
(2010) betonar problematiken kring de skilda tolkningarna runt om i landets förskolor 
gällande begreppet medkonstruktörer. Författaren framför ett exempel gällande de olika 
tolkningarna av begreppet medkonstruktörer, några förskollärare kan uppleva att barnen 
får möjlighet att vara medkonstruktörer genom att de får välja vilken färg de vill måla 
med, medan någon annan kan uppleva att barns möjligheter till att vara 
medkonstruktörer handlar om att barnen själva får välja helt vad de vill skapa. 
Författaren lyfter en problematik kring att personalen runt om i landets förskolor har 
olika tankar kring begreppet medkonstruktör, vilket i sin tur leder till att barnen får olika 
förutsättningar till inflytande i verksamheten. Andersson och Svensson (2016) 
instämmer med de andra författarna om hur viktigt det är att barnen ska få vara 
medkonstruktörer i utformningen av miljön. De anser att personalen i förskolan måste 
vara observanta på barnens intressen för att kunna utforma miljön efter deras intressen 
och sedan lyfta in de olika ämnesobjekten. Detta är något som Andersson och Svensson 
även framhåller som en svårighet. I stora barngrupper kan det vara svårt att vara 
observant på alla barns intressen vilket kan leda till att vissa barn får agera mer 
medkonstruktörer än andra. Författarna menar att många förskolor i Sverige måste 
arbeta vidare på att synliggöra alla barns tankar och intressen för att låta barnen få 
möjligheter till att agera medkonstruktörer i sin miljö. Ordning och struktur är något 
som Andersson och Svensson lyfter som något viktigt för att skapa en lust hos barnet att 
undersöka en lärmiljö. Detta är någonting som Eriksson Bergström (2013) också håller 
med om. Genom att barnen erbjuds ett större aktörskap så betyder inte det att barnen ska 
vara utan några riktlinjer eller ramar, betonar hon i sin avhandling. Hon menar att en 
“stökig” miljö med material som ligger huller om buller inte är särskilt inbjudande för 
barnen och skapar därför inte någon lust hos barnen till att utforska och undersöka. 
 
Matematik i förskolan 
Lembrér (2015) framhåller i sin artikel hur viktig matematiken är för barnen i förskolan 
och skolan. I artikeln betonas vikten av att införa matematik i tidig ålder för att barnen 
ska få utforska och få erfarenheter inom matematik. Författaren lyfter två problem kring 
matematik i förskolan: synen på barn samt förhållningssätt till matematik. Enligt 
författaren upplever många förskollärare matematik som väldigt svår och komplicerad, 
vilket bidrar till att de inte arbetar med matematik i förskolan eftersom barnen inte är 
“där” i sin utveckling ännu. Lembrér menar att barnen ska ses som kompetenta med 
egna förmågor. Matematik ska inte framstå som en svår sak som barnen är för små för.  
Detta diskuterar även Clements och Sarama (2011) i sin artikel eftersom tidigare 
forskning har givit indikationer om att det är en väsentlig skillnad på barns matematiska 
kunskaper, beroende på när barnen får dessa erfarenheter presenterade för sig. 
Resultaten visar att de barn som får matematiska erfarenheter så tidigt som vid tre års 
ålder når högre matematiska framgångar i sin skolgång, än de barn som får dessa 
erfarenheter först vid skolstarten menar Clements och Sarama. Eftersom studier har 
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visat hur stor roll tiden spelar i ett barns lärande i matematik, påpekar författarna hur 
viktigt det är att alla barn får liknande förutsättningar till dessa grundkunskaper. Därför 
betonar Clements och Sarama att alla förskolor oavsett lokalitet behöver få samma 
möjligheter till likvärdig utbildad personal och ekonomisk tillgång, för att skapa samma 
möjligheter för alla barn oavsett sociala bakgrund. Lie Reikerås och Heiberg Solem 
(2004) menar att matematiken finns överallt omkring oss. För att påvisa detta framhåller 
Bishop (1988a; 1988b) dessa sex matematiska aktiviteter: 
Att leka handlar om att barnen ska få möjlighet till att tänka hypotetiskt, föreställa sig 
hur saker och ting kan vara, eller se ut t.ex. rollek. 
Att förklara handlar om att barnen ska få möjlighet till att svara på frågor, svara på 
varför saker och ting händer och komma med lösningar. 
Att lokalisera handlar om att skapa sig en rumslig uppfattning. Står glaset på bordet, 
eller under bordet? Ligger katten bakom soffan eller framför soffan?  
Att designa handlar om att tillverka och sätta namn på saker och ting. Till exempel göra 
en lerklump till en telefon. Det kan även handla om att kunna urskilja olika mönster. 
Att mäta handlar om att svara på frågor om hur mycket till exempel hur lång är pinnen, 
hur mycket sand rymmer denna hink.  
Att räkna handlar om att kunna svara på frågor om hur många. Hur många stenar finns 
det? Hur många barn är vi här idag? 
 
 
Förskolepedagogikens matematiska lärmiljö 
Nordin-Hultman (2004) påpekar att i Sverige är grundstrukturen inom 
förskolepedagogiken för barns lärande en inbjudan till lek. Den fysiska lärmiljön 
struktureras för att uppmuntra och locka barnen till alla former av lek. Emanuelsson och 
Doverborg (2016) menar att förskollärare kan medvetandegöra matematiken för barnen 
i deras lek och vardagliga rutiner, eftersom detta är det centrala för barnen på förskolan. 
Enligt Emanuelsson och Doverborg underlättar det lärandet eftersom barn är beroende 
av att interagera med andra för att tillskansa sig nya kunskaper. Utformningen av 
förskolepedagogikens verksamhetsmiljö har idag influenser från engelska förskolor som 
förespråkar ett stort urval av tillgängligt lärmaterial i öppna rum och olika hörnor, 
belyser Nordin-Hultman (2004). Dahlberg et al. (2002) menar att barnen ska ha tillgång 
till allt material och själva kunna nå det material de vill arbeta med, eller tillföra i sin lek 
och aktivitet. 
 
Wernberg, Larsson och Riesbeck (2010) framhåller att matematik finns i alla våra 
vardagliga situationer, det gäller bara att vara medveten om det. Ämnesobjektet 
matematik har funnits med i förskolans lärmiljö sedan pedagogen Friedrich Fröbels 
dagar (1782-1852), som hade teorier kring det aktiva barnet och lekens betydelse. 
Wernberg et al. betonar att detta ämne har fått en allt mer viktig position inom 
förskolans lärande på senare tid. Att matematik är viktig går att utläsa i vår läroplan, 
genom strävansmålen kring ämnet matematik. Författarna belyser också att Skolverkets 
nationella utvärdering av förskolan visar att matematik inte är tillräckligt synlig inom 
förskolan, trots läroplanens inträde för tio år sedan. Detta tros ha samband med att 
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pedagoger inte har en medvetenhet i vad som är en matematisk handling i barnens 
utforskande av sin omgivning. Wernberg et al. poängterar också hur viktigt det är med 
att barnen får en tidig presentation av matematik i förskolan för att nå högre 
kunskapsnivå inom matematiken, liksom även Clements och Sarama (2011) gör. 
Samtliga författare påpekar vidare vikten av att en vuxen person finns med och 
benämner de matematiska begreppen och tydliggör matematiska sammanhang i 
vardagen. Studier har visat att barn ägnar hela 43 procent av sin tid i matematiska 
handlingar inom den fria leken (Wernberg et al., 2010). De menar att förståelsen för 
matematiska begrepp bör lekas fram hos barnen, genom att pedagoger tar tillvara på 
barns spontana lek kan de matematiska begreppen synliggöras och upptäckas av barnen. 
I leken och i reflektionerna med barnen kan en medveten pedagog förtydliga alla de 
matematiska begrepp som finns genom att benämna alla begrepp vid dess rätta namn. 
Dessutom genom att samtidigt ställa de didaktiska frågorna vad, varför och hur så 
skapas förutsättningar för barnen att reflektera (Lie Reikerås & Solem Heiberg, 2004). 
Ett exempel på en sådan aktivitet kan vara att barn bakar sandkakor i sandlådan och 
förskolläraren frågar barnen vilken sandkaka som är störst och vilken sandkaka som är 
minst. Dessa frågor skapar en möjlighet till förståelse för bland annat de matematiska 
begreppen volym och längd, genom att de får jämföra sandkakorna och lär sig 
begreppen störst, minst, längst och kortast menar Wernberg et al.(2010). Författarna 
påpekar att en stor del av personalen i förskolan ser matematiken som väldigt svår och 
fokus ligger ofta på att räkna och mäta. Detta är något som Lie Reikerås och Solem 
Heiberg (2004) vill förenkla och tydliggöra för all personal i förskolan genom att 
beskriva Bishops sex matematiska aktiviteter, som tidigare nämnts. Utifrån 
förskollärares medvetna tankesätt gynnar detta barns lärande inom matematik i deras 
vardagliga lek på förskolan.  
 
Eriksson Bergström (2013) framhåller vikten av att ha en tillgänglig miljö för barnen, 
de ska få möjlighet till att utforska och undersöka på egen hand för att skapa sig egna 
erfarenheter. Författaren betonar även vikten av att miljön ska anpassas efter barnens 
intressen för att den ska upplevas inbjudande och lustfylld. 
 
Montessoripedagogik och dess matematiska lärmiljö 
Montessoripedagogiken grundades för cirka hundra år sedan av Maria Montessori. I sitt 
arbete som rektor upptäckte hon barns enorma förmåga att utvecklas och införskaffa sig 
kunskaper genom rätt miljö och lärmaterial, vilket Montessori ville förmedla till 
omvärlden. Hon arbetade främst med funktionsnedsatta barn, men förespråkade att 
hennes teorier fungerade lika bra på alla barn oavsett någon funktionsvariation eller inte 
(Vallberg Roth & Månsson, 2010). Montessoripedagogik utgår från att ge barnen 
möjligheter till att skapa kunskaper praktiskt och sensoriskt. På så sätt blir matematik 
konkret och de matematiska läromedlen ett hjälpmedel för att nå det abstrakta lärandet 
hos barnen betonar författarna Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2009). 
Inom denna pedagogik består förskollärarens roll i att utforma nytt material till 
exempelvis matematiska aktiviteter som utgår från barnens visade intressen utifrån det 
basutbud av lärmaterial som förskolläraren presenterar. Signert (2012) uppger att det 
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finns sex sinnestränande material från Montessori som är bland de första material de 
yngsta barnen får komma i kontakt med i förskolan och dessa är: Cylinderblocken, Rosa 
tornet, Breda trappan, Röda stavarna, Viktplattorna och Geometriska kabinettet. 
Lärmaterial är framtagna för att ge barnen erfarenheter sensoriskt av bland annat de 
matematiska begreppen vikt, längd och form. Gynther (2016) menar att barnen arbetar 
självständigt efter en presentation av ett nytt lärmaterial och därmed befinner sig 
förskolläraren i bakgrunden för stöttning om behov uppstår. Vid nya moment inom 
olika arbetsområden, eller nytt material som ska introducerades görs detta i vad som 
kallas presentationer. Det vill säga att förskollärarna presenterar det som är nytt för 
barnen. Presentationens mening är att ange en viss färdriktning, vilket betyder att 
presentationen av ett visst lärmaterial görs av förskolläraren i en bestämd ordning. 
Gynther framhåller att lärare kan göra en annorlunda ordning i de fall som barnen visar 
ett uttalat intresse av ett visst föremål i materialet som presenteras. Skjöld Wennerström 
och Bröderman Smeds (2009) belyser att i samband med dessa presentationer berättar 
förskolläraren fängslande sagor och berättelser som utgår ifrån det material som 
presenteras. Dock är alla aktiviteter inom Montessoriförskolan självrättande så att 
barnen själva får finna sina möjliga fel. Montessoripedagogikens lärmiljö är utformad 
genom att alla ämnesobjekt, som bland annat matematik exponeras i små avdelningar 
eller som det ofta kallas rum i rummen. De olika matematiska Montessorimaterialen är i 
regel placerade i centrum i den matematiska hörnan eller avdelningen för att väcka 
största möjliga intresse hos barnen betonar Gynther (2016). Han framhåller även att 
barnen behöver få samma problem presenterat för sig på fler än ett sätt, för att nå en 
djupare förståelse. Genom att barnen arbetar och får erfarenheter utifrån de läromedel 
som Montessoripedagogiken presenterar så får barnen en förförståelse när samma 
problem kommer upp nästa gång. Signert (2012) benämner några exempel på 
matematiskt Montessorimaterial som bland annat rosa tornet. Detta lärmaterial utgörs av 
tio rosa träkuber där varje kub minskar med en centimeter per sida, vilket resulterar i ett 
torn när alla kuberna är staplade på varandra. Den minsta kuben har måttet en gånger en 
centimeter och den största kuben har måttet tio gånger tio centimeter. Alla kuber har 
samma form och rosa färg. Dessa material utgörs tredimensionellt med målet att sortera 
storleksordning med hjälp av syn och tyngd. Inom Montessoripedagogiken finns även 
ett matematiskt material som kallas för bruna trappan och breda trappan. Detta material 
ger möjlighet för barnen att utforska och undersöka olika dimensioner samt att öva upp 
koordinationen. Signert framhåller detta material som viktigt i barnens utveckling för att 
få en erfarenhet av att kunna skapa egna slutsatser och sammanföra enheter till en stor 
helhet. Författaren menar att de färdigheter som barnet övas på i de valda läromedlen 
har samband med varandra och riktar framöver mot en matematisk förståelse för volym 
och vikt. I Montessoripedagogikens matematiska miljö finns även pärlstavar som 
representerar ental och tiotal. Dessa pärlstavar, som även kallas räknestavar, är ett 
hjälpmedel för barnen för att förstå de olika siffrornas innebörd. Den pärlstav som 
representerar talet fem, består av fem pärlor, den stav som representerar tio, består av tio 
pärlor och så vidare. Signert poängterar att det är svårt för barnen att få en förståelse för 
en siffras innebörd genom att bara höra siffran. Därför är dessa konkreta räknestavar till 
stor hjälp i barnens lärprocess för att skapa en förståelse för siffrornas innebörd. 
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Edwards (2002) poängterar att förskollärarnas arbete består mycket av att observera 
barnets handlingar och inom pedagogiken är oftast barngrupperna blandade i spann på 
tre år för att barnen sinsemellan lär av varandra. I förskolan används som ovan nämnts 
mycket sensoriska och praktiska lärmaterial inom matematiken för att steg för steg få en 
förståelse för den abstrakta matematiken ju äldre barnen blir (Gynther, 2016). Han 
framhäver även att dessa lärmaterial är utformade att användas på ett så kallat rätt sätt 
genom förskollärarens presentation av en matematisk aktivitet. Denna introduktion 
indikerar bilden av hur materialet ska användas i barnens utforskande av det 
matematiska materialet. 
 
Reggio Emilia pedagogik och dess matematiska lärmiljö 
Reggio Emilia pedagogiken är omtalad i de svenska förskolorna och många förskolor 
arbetar Reggio Emilia inspirerat. Barnens intressen är grunden för utformningen av 
miljön och miljön fungerar även som en tredje pedagog för att barnen ska kunna vara 
självständiga (Folkman, 2017). Författaren menar även att Reggio Emilia pedagogiken 
kallas för “Lyssnandets pedagogik” eftersom vikten av att ta till vara på barns intressen 
är en stor del denna pedagogik. Den pedagogiska dokumentationen är en stor del i 
Reggio Emilia pedagogiken för att göra alla barns röster hörda och ge barnen möjlighet 
till att agera medkonstruktör i verksamheten. Folkman framhåller att resultatet av den 
pedagogiska dokumentationen visar sig i lärmiljön, då förskollärarna är uppmärksamma 
på barns intressen och utformar lärmiljön efter dessa. Författaren framhåller även den 
pedagogiska dokumentationen som en problematik, hon menar att förskollärare har 
stora krav gällande att dokumentera den pedagogiska verksamheten. Detta kan i sin tur 
leda till att barnen upplever förskolläraren som icke närvarande i deras 
lärandeprocesser. Linder (2016) lyfter fram begreppet “den tredje pedagogen” som 
kännetecknar Reggio Emilia pedagogiken. Linder menar att miljön bör vara intressant 
och inbjudande för att den ska upplevas som en tredje pedagog hos barnen. Hon anser 
att barnen har tre typer av pedagoger: miljön, kamraterna och personalen. Författaren 
betonar vikten av att barnen ska få kunna utforska och undersöka på egen hand och inte 
stoppas av olika regler eller begränsningar. Folkman (2017) har gjort en studie och 
intervjuat ett flertal barn och förskollärare på olika Reggio Emilia förskolor och 
resultatet av hennes studie visar att barnen blir begränsade i sina lärprocesser i den 
fysiska lärmiljön. Inom Reggio Emilia pedagogiken har varje rum ett max-antal av hur 
många barn som får befinna sig i rummet, är rummet fullt när ett barn vill gå in där så 
får barnet göra något annat i väntan på sin tur. Folkman lyfter även fram att Reggio 
Emilia pedagogiken ofta arbetar i så kallade projektgrupper. Att arbeta i projektgrupper 
innebär att barnen är uppdelade i grupper med olika aktiviteter under en viss tid. Detta 
medför då att barnen inte har lika stor möjlighet att välja var de vill befinna sig i miljön 
eftersom varje projektgrupp har ett rum som de befinner sig, vilket leder till att barnen 
inte kan flytta material eller hämta de material som de upplever behöver, eftersom vissa 
rum är “upptagna” av en projektgrupp. Detta är något som Linder (2016) delvis 
instämmer med, hon menar att Reggio Emilia pedagogiken är lite för strukturerad med 
material som har sin bestämda plats. För att barnen ska erbjudas mer aktörskap och få 
möjlighet till att utforska och undersöka på egen hand måste förskollärarna inom 
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Reggio Emilia pedagogiken bli ännu mer tillåtande gällande förflyttning av material. 
Detta är något som Jonstoij och Tolvgraven (2001) inte håller med om, de anser att 
barnen är obegränsade i sitt val av aktiviteter, men de påpekar även att detta kan variera 
mellan olika förskolor. Författarna ser också positivt på att Reggio Emilia pedagogiken 
är väldigt tillåtande, barnen får flytta materialet mellan olika rum och begränsas inte av 
personalen. Den matematiska miljön inom Reggio Emilia pedagogiken kan se väldigt 
olika ut. Vissa förskolor har en bestämd “hörna” för matematik medan andra förskolor 
har matematiken i flera delar av lokalerna. Jonstoij och Tolvgraven beskriver 
matematiken som oändlig och att matematiken finns överallt, därför behövs inte en 
speciell “hörna” för att barnen ska få ta del av matematiken. Författarna menar att 
barnen får ta del av matematik dagligen genom den fria leken bland annat i skapande, 
rollek, bygga pussel, bygga med klossar med mera. De betonar även att matematik blir 
synlig i dukningen, samlingen samt vid av- och påklädning. Jonstoij och Tolvgraven 
betonar vikten av att vara observant på barnens intressen för att kunna föra in 
matematiken. De menar att barn ofta pratar om matematik till exempel ställer frågor om 
“Hur många? Varför då? Hur lång är den? Vad är det för form?” därför betonar 
författarna vikten av att vara en närvarande pedagog som kan fånga upp barnens frågor 
och bygga vidare på detta för att skapa en medvetenhet hos barnet kring arbetet med 
matematik samt skapa en förståelse hos barnet om vad matematik är. 
 
Syfte och frågeställning 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns 
möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör i de egna lärprocesserna i de 
matematiska lärmiljöerna. Vi vill undersöka hur dessa möjligheter tas tillvara i förskolor 
med olika pedagogiska inriktningar. Undersökningen syftar därmed även att studera 
förskollärares val avseende barns möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör.  
 
Därav vår undersökningsfråga:    

• Vilka möjligheter ges barn att påverka sitt eget lärande och sina egna 
lärprocesser i den matematiska lärmiljön inomhus?  

- Enligt förskollärarna? 
- Enligt barnen? 
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Metod 
I detta avsnitt avser vi att tydliggöra våra metoder i denna jämförande studie. Vi har för 
avsikt att presentera vårt tillvägagångssätt, urval av förskolor, presentation av de olika 
förskolorna och deras matematiska lärmiljöer, urval av barn, intervju med förskollärare 
och till sist barnsamtal. 
 
Tillvägagångssätt 
Vår idé från början var att göra en undersökning utifrån våra funderingar kring barns 
möjlighet till att agera medkonstruktör och aktör i sina egna lärprocesser. Därför hade vi 
för avsikt att intervjua förskollärare och genomföra barnsamtal, för att få höra både 
förskollärarnas och barnens egna tankar kring den matematiska lärmiljön inomhus. 
Utifrån dessa samtal skulle vi sedan analysera barnens möjligheter till att agera 
medkonstruktör och aktör. Vi påbörjade arbetsprocessen med en litteratursökning för att 
se om vi kunde finna tidigare forskning kring vårt ämne. I vår litteratursökning fann vi 
mycket material om förskolepedagogik, Reggio Emiliapedagogik och 
Montessoripedagogik. Därför valde vi att göra en jämförande studie mellan förskolor 
som arbetar efter dessa inriktningar. Denna jämförande studie gjordes för att se om vi 
kunde upptäcka någon skillnad i förskollärarnas förhållningssätt till barns möjligheter 
till att agera medkonstruktör och aktör. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) menar 
att förskolan är en konstruktion av många olika byggstenar som bland annat innehåller 
styrdokument, olika teoretiska perspektiv, utbildningar, fysiska miljöer och olika 
individer såsom barn och vuxna, som tillsammans bildar en verksamhet. Det betyder att 
vår undersökning som vi presenterar i detta arbete endast är en liten bråkdel av allt som 
går att undersöka i en förskola. Vi presenterar endast ett axplock från förskolans 
matematiska lärmiljö av väldigt många olika delar som finns inom de matematiska 
lärmiljöerna i förskoleverksamheter. Studien grundas på kortare observationer där de 
matematiska lärmiljöerna fotograferades och sedan utfördes intervjuer med en 
förskollärare från vardera förskola och från respektive inriktning. Därefter utfördes 
barnsamtal med sju barn från avdelningar 3-5 år ifrån de tre olika förskolorna. Alla 
namn på barn och personal samt förskolans namn är fingerade. Samtliga samtal och 
intervjuer har utgått ifrån ett fotografi av respektive förskolas matematiska lärmiljö. 
Samtalen och intervjuerna har skett från de pedagogiska inriktningar som ovan nämnts i 
två olika kommuner. I vår intervjustudie med förskollärare så utgår vår huvudfråga 
utifrån ett av läroplanens mål (se bilaga 1).  
 
Urval av förskolor och förskollärare 
För att kunna göra den jämförelse vi föresatt oss valde vi förskolor med en tydlig 
inriktning inom dessa pedagogiker. Vi började med att ta mejlkontakt med 
förskolecheferna till de förskolor som vi var intresserade av att medverka i vår studie. 
Efter den muntliga presentationen av den undersökning vi ville göra och godkännande 
av detta tog vi telefonkontakt med de förskollärare som arbetar på de avdelningar som 
förskolecheferna föreslog. Förskollärarna fick en muntlig presentation av vårt 
examensarbete, men fick även ta del av den skriftliga informationen i samtyckesbrevet 
senare till vårdnadshavarna. Under detta samtal informerades förskollärarna än en gång 
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om att de inkluderades av samma etiska förhållningssätt och rättigheter som barnen. 
Nedan visas en tabell som beskriver antal avdelningar, barn, personal och utbildning på 
respektive förskola. 
 

Tabell 1. Bakgrundsinformation   

Förskola Fikonet Mandelblomman Rosen 

Antal 
avdelningar 

2 2  4  

Antal barn 30  28 72  

Antal 
personal 

6  8  16  

Utbildning 1 förskollärare 
5 barnskötare 

4 förskollärare varav 3 
även är Montessorilärare 
3 barnskötare 
1 resurs 

5 förskollärare som 
vidareutbildat sig inom 
Reggio Emilia. 
8 barnskötare 
2 resurser 
1 dramapedagog 

 
Förskolan Fikonet 
Denna förskola som arbetar utifrån förskolepedagogik är en kommunal förskola som vi 
benämner för Fikonet och är belägen på landsbygden. Den matematiska lärmiljön 
inomhus finns på flera ställen inne på avdelningen, som i exempelvis bygg och 
teknikhörnan där flertalet olika byggmaterial finns som ger barnen möjlighet till att 
utforska bland annat volym, antal, lokalisering och mönster. I ateljén finns olika typer 
av färger, pärlor och naturmaterial som också kan ge barnen erfarenheter kring dessa 
olika matematiska begrepp. Förskolläraren har ändå valt att utforma en enkom plats för 
matematik inne på avdelningen. Denna plats ger barnen flera möjligheter till 
matematiska aktiviteter utifrån barnens visade intressen. Vid intervjutillfället visade 
barnen stort intresse för att räkna, därför anpassades den matematiska lärmiljön utifrån 
deras intresse och vid observationstillfället innehöll denna del material med siffror. 
Dessa siffror presenteras bland annat genom pussel, bilder, klocka, spel och tärningar. 
Pusslen består av siffror och intill dessa siffror på samma rad visas bilden av samma 
antal prickar på tärningen. För att sedan tydliggöra detta finns samma antal med stjärnor 
och en bild av en cirkel som är uppdelad i lika många delar som siffran visar. Här får 
barnen erfarenheter av hur siffrorna ser ut och hur samma siffra ser ut i bland annat 
antal och delar. Bilderna på väggen bestående av siffror visar också exempel på hur 
siffrorna ser ut och hur många det är i antal med hjälp av de föremål som finns med på 
bilderna. I en genomskinlig låda finns stora kort som har en varsin siffra. Dessa kort 
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använder barnen bland annat i sin lek av biobesök. Med hjälp av kortets nummer vet 
barnen vilken plats de ska sitta på vid biobesöket. Förskolläraren presenterar för barnen 
genom denna matematiska miljö hur siffror ser ut på flera olika sätt. Den matematiska 
lärmiljön och innehållet förändras vartefter barnen behöver fler utmaningar och deras 
intressen ändras. 
 
Förskolan Mandelblomman 
Denna förskola som vi kallar för Mandelblomman arbetar utifrån 
Montessoripedagogiken och drivs av en ideell förening som ligger i utkanten av en 
storstad. Lärmiljön inomhus är indelade i små rum bestående av alla de olika 
ämnesområdena. Miljön på förskolan Mandelblomman har allt i barnens höjd som till 
exempel hyllor, stolar och bord. Den matematiska lärmiljön är placerad i ett hörn av 
rummet, allt material har en tydlig plats vilket gör det lätt för barnen att se vad som 
erbjuds. Det finns även pussel med siffror där barnen får en erfarenhet i siffrornas 
utseende samt dess ordning. Barnen har även tillgång till stora siffror som går att 
“spåra” med fingrarna, vilket gör att barnen får en känsla av hur siffran känns. I 
matematikhörnan finns även räknestavar vi beskrivit tidigare i bakgrundsdelen. 
Räknestavar ser ut som små stänger med pärlor på, varje stav representerar ental och 
tiotal. Pärlorna är blanka och glimrande med olika färger för att de ska upplevas 
inbjudande för barnen. Räknestavarna är ett stöd för barnen i sin lärandeprocess inom 
addition, subtraktion, multiplikation och division.  
 
Förskolan Rosen 
Denna förskola som vi kallar för Rosen arbetar efter Reggio Emilia pedagogiken och är 
en större förskola än de två ovan beskrivna och ligger i utkanten av en storstad. 
Matematikmaterial finns i flertal av förskolans lärmiljöer till exempel vid ett ljusbord 
där barnen får möjlighet att utforska och undersöka siffror, ösa och hälla olika material 
för att få en förståelse för antal och mängd. Rosen har även en specifik plats för det 
matematiska materialet, denna hörna är placerad i ett hörn av det stora rummet. Allt 
material finns i barnens nivå så barnen själva kan välja vad de vill arbeta med. Bygg- 
och konstruktionsmaterialet som består av plus-plus och magnetklossar är placerade i 
genomskinliga lådor så barnet lätt kan se materialet. Dessa material ger barnen 
möjlighet till att utforska och undersöka bygg- och teknik samt antal, lokalisering och 
mönster. Barnen får även möjlighet till att tänka hypotetiskt och föreställa sig hur olika 
byggnader kan se ut. I den matematiska hörnan finns även pussel och spel som ligger i 
på varandra i en hylla. Detta material ger barnen möjlighet till att utforska och 
undersöka olika siffror, geometriska figurer samt mönster. 
 
Intervjuer med förskollärarna 
Inför varje intervju informerades förskolläraren hur samtalet skulle gå till, att hen skulle 
få se en bild ifrån förskolans lärmiljö (se bilagor 2, 3 och 4) och att bilden skulle 
fungera som underlag för samtalet. Enligt Vetenskapsrådet (2017) angående god 
forskningssed så upplystes informanterna om att samtalet skulle spelas in och att de 
gärna fick lyssna på samtalet efteråt om de ville. Förskollärarna informerades också om 
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att om de själva kunde avbryta intervjun eller inte deltaga alls. I våra samtal med 
förskollärarna valde vi att inte filma dem, utan använde oss av ljudupptagningar och 
skrev lite anteckningar. Inför första samtalet på varje förskola som medverkar i vår 
undersökning, så observerade vi en kort stund förskolans lärmiljö. Därefter 
fotograferade vi den del av inomhusmiljön som mest symboliserade den matematiska 
miljön (se bilagorna 2, 3 och 4). Efter fotograferingen startade vi intervjun med 
förskolläraren och utgick från bilden vi fotograferat på den matematiska hörnan. Frågan 
som vi utgick från hade vi förberett tillsammans innan, då vi ville att alla förskollärare 
skulle få samma intervjufråga. Följdfrågorna utformade vi inte i förväg på grund av att 
vi ville följa upp förskollärarnas svar, men vi hade resonerat om möjliga följdfrågor i 
relation till syfte och läroplansmål. Vår huvudfråga utgick från ett mål i förskolans 
läroplan eftersom att förskollärarens uppdrag är att arbeta utifrån läroplanen: 
“Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 
stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling.” (Skolverket, 2016, s.11). 
Förskolepedagogikens matematiska lärmiljö innehöll mycket siffror då förskolläraren 
uppmärksammat barnens intressen för siffror och att räkna. Förskolläraren poängterade 
att matematiska aktiviteter fanns på flera ställen i förskolan, men de hade även arbetat 
fram en hörna med siffror som barnen visade stort intresse för ( se bilaga 2). Förskolan 
med montessoripedagogisk inriktning hade en speciell hörna för matematik där barnen 
fick arbeta med siffror, räknestavar, liggande tornet och pussel med geometriska former 
samt siffror (se bilaga 3). Förskolläraren på förskolan med Reggio Emilia inriktning 
menade att matematik finns överallt i deras lärmiljö. De hade en specifik hörna som 
representerade matematik lite extra, där barnen fick ta del av matematiska pussel, plus-
plus och olika skapande klossar för att utveckla sina matematiska kunskaper inom bygg 
och konstruktion, till exempel att räkna, lokalisera och se mönster ( se bilaga 4). 

Urval av barn 
När förskollärarna godkände den studie vi ville göra, så arbetade vi fram ett 
samtyckesbrev till vårdnadshavarna (se bilaga 5) enligt Vetenskapsrådet (2017). Vi 
poängterade för vårdnadshavarna att även om de givit sitt tillstånd till sitt barns 
deltagande, så var det ändå barnet själv som bestämde om hen ville delta, avbryta 
deltagandet, eller välja att inte delta alls. Vi informerade att ingen obehörig skulle få ta 
del av materialet och att alla inblandade personer och förskolor i undersökningen inte 
skall gå att spåra, vilket också styrks av Vetenskapsrådet. Detta informerade vi muntligt 
även för förskolecheferna och förskollärarna, då de inkluderas av samma etiska 
förhållningssätt. 

Efter insamling av godkända samtyckesbrev från vårdnadshavarna valde förskollärarna 
ut de barn från respektive förskola som de ansåg passade bäst för samtalen. Från 
förskolan Fikonet samtalade vi med tre barn, från Mandelblomman deltog två barn och 
från Rosen samtalade vi med två barn. 

Barnsamtal 
Inför varje barnsamtal tillfrågades barnet om hen ville delta i ett samtal. Vår tanke med 
att samtala med de äldre barnen är att de i regel är mer verbala och därmed har lättare 
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för att säga ifrån till medverkande om de inte vill delta. Barnen informerades om hur 
samtalet skulle gå till, att hen skulle få se en bild ifrån förskolans lärmiljö (se bilagor 3, 
4 och 5) och berätta lite grann kring det. Vi valde att utgå från en bild på förskolans 
matematiska miljö eftersom något konkret gör det enklare för barnet att svara på 
frågorna som ställs. Vi formulerade fyra frågor som vi hade som utgångspunkt (se 
bilaga 1) i våra samtal med barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 
framhåller vikten av att följa upp en fråga med utgångspunkt från vad barnen har givit 
oss för svar. I diskussion med varandra beslutade vi oss för att ha kvar våra fyra frågor 
som utgångspunkt men vi bestämde oss för att vi skulle följa upp barnens svar med 
frågor beroende på vad barnen skulle berätta i våra samtal.  

Enligt Vetenskapsrådet (2017) angående god forskningssed så upplystes informanterna 
om att samtalet skulle spelas in och att de gärna fick lyssna på samtalet efteråt om de 
ville. Barnen informerades också om att de själva bestämde om de ville avbryta samtalet 
eller inte vara med alls. I våra barnsamtal tog vi stöd av Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012) som framhåller samtal med barn som väldigt givande. Genom att 
prata med barnen om deras verksamhet kan vi få syn på olika perspektiv gällande 
lärande och deras möjligheter till att agera medkonstruktör i lärmiljön utifrån 
förskollärares agerande. Vi valde att samtala enskilt med barnen för att få fram barnens 
egna åsikter och tankar. Detta är något som författarna anser är väldigt viktigt. De 
menar att gruppsamtal och enskilt samtal är bra på olika sätt, beroende på vilket syfte 
samtalet har. Om tanken är att barnet ska bli opåverkad av andra så är enskilt samtal bra, 
men är tanken att barnen ska dela med sig av tankar och åsikter till varandra som skapar 
nya funderingar hos barnen så kan gruppsamtal vara bra. I våra förberedelser av 
barnsamtalen tog vi del av tips från Doverborg och Pramling Samuelsson, de betonar i 
sin bok att det är viktigt att ge barnen tid till att uttrycka sina tankar och åsikter. Om 
barnet är tyst så är det viktigt att låta barnet vara tyst en stund för att ge hen möjlighet 
till att tänka för att sedan kunna formulera sina tankar. Författarna menar även att det är 
viktigt att börja med öppna frågor för att sedan snäva in frågandet mer. Därför började 
vi med att fråga vad barnet brukade göra här (pekade på bilden), när barnet sedan 
berättade vad hen brukade göra så snävade vi in och frågade mer specifikt om det och 
vad som var roligt. Doverborg och Pramling Samuelsson lyfter att det är viktigt med 
öppna frågor för att ge barnet stort utrymme. Vi valde att utgå från samma bild på 
förskolans matematiska miljö, som vi hade som underlag i intervjuerna med 
förskollärarna, eftersom vi ville ha samma utgångspunkt i samtalen och intervjuerna.  

Bearbetning av material 
I analysen av våra samtal tog vi stöd från Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 
tankar gällande analyser av samtal. Författarna betonar vikten av att kunna välja ut de 
svar som känns mest relevanta för att sedan kunna tolka svaren och bilda kategorier 
utifrån dem. Vi började analysarbetet med att lyssna på våra egna intervjuer och sedan 
på varandras, därefter skrev vi ut intervjuerna och samtalen och sedan läste vi 
utskrifterna och diskuterade detta tillsammans. I vår diskussion samtalade vi om hur vi 
uppfattat svaren och sorterade sedan svaren efter dess innehåll. När svaren var sorterade 
diskuterade vi återigen våra svar med stöd från de centrala begreppen aktörskap och 
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medkonstruktör samt matematikinnehåll i lärandemiljöerna för att komma fram till 
kategorier. Efter en lång diskussion upplevde vi att det fanns två framträdande 
kategorier från intervjuerna med förskollärarna som visade hur förskollärarna förhåller 
sig till barns lärande när de utformar de matematiska lärmiljöerna. Dessa var barns 
intresse som utgångspunkt och synliggöra matematiken. Vi valde dessa kategorier då 
alla tre intervjuer med förskollärarna genomsyrades av vikten av barns intressen samt 
hur de gör matematik synligt. Utifrån barnsamtalen upptäckte vi följande kategorier, det 
lustfyllda lärande och förskolläraren som aktiv och närvarande. Dessa kategorier 
valdes då samtliga barn berättade hur de upplevde den matematiska miljön och 
förskollärarnas närvarande. Vi sorterade in svaren i de två olika kategorierna och 
fortsatte sedan analysarbetet med att analysera kategorierna och dess innehåll. I vår 
analys utgick vi från Dahlberg et al., (2002) beskrivningar av barns lärande och bärande 
begrepp för att se om vi kunde finna svar på vår undersökningsfråga. Vi valde att utgå 
från detta perspektiv då vi upplever att läroplanen bygger mycket på att se det 
kompetenta barnet. 
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Resultat 
I föreliggande avsnitt redovisas våra tolkningar av resultatet från analysarbetet genom 
att presentera resultat från intervjuer och barnsamtal från de tre förskolorna var för sig. I 
intervjuerna med förskollärarna framkom dessa kategorier: Barns intresse som 
utgångspunkt och Synliggöra matematiken. I samtalen med barnen framkom dessa 
kategorier: Det lustfyllda lärandet och Förskolläraren som aktiv och närvarande. 
 
Förskolan Fikonet 
Nedan kommer vi belysa de kategorier som framkommit i intervjun med förskolläraren 
Camilla och vi redovisar även de kategorier som framkommit i barnsamtalen med 
Connie, Alaa och Lee. 

Intervju	med	förskolläraren	Camilla	
Barns	intresse	som	utgångspunkt		
I vår intervju med förskolläraren Camilla från förskolan Fikonet framkom vikten av att 
vara uppmärksam på barnens intressen för att sedan kunna utforma miljön utifrån 
barnens visade intressen. Hon säger bland annat:  
 

Vi funderade också hur många olika sätt det finns att räkna, eftersom barnen tycker 
mycket om att räkna. 

 
Detta citat visar på att förskolläraren har uppmärksammat barns visade intresse för 
siffror och ville förhålla sig till på barnens intresse för att ge dem möjligheter till att 
agera medkonstruktör i den matematiska miljön. Camilla betonar barnens intresse för 
siffror just nu och har därför ställt in en klocka i den matematiska lärmiljön. 
 

Klockan har jag tänkt i att vi ska ta tag i framöver här, vi har ju inte hunnit det än men 
barnen har ju inte visat nåt intresse för det än. Jag har ställt fram den tillsammans med 
en bok så får vi se vad det blir av det. 

 
Det visar att en lärmiljö är föränderlig utifrån barnens intressen. Camilla framhåller, 
med att ställa in lärmaterial som består av barnens visade intressen, som i det här fallet 
är siffror, kan det leda till något annat område inom matematik som ovanstående citat 
visar. För att få syn på barnens intressen menar Camilla att det är viktigt att vara en 
närvarande förskollärare för att tydliggöra barnens intressen och sedan kunna ge barn 
möjlighet att få syn på ämnesinnehåll och utforska i relation till det som de är 
intresserade av. Förskolläraren berättade att barnen på förskolan Fikonet visat intresse 
för glasspinnar, Camilla plockade då in glasspinnar. 
 

Nu tycker dom till exempel om glasspinnar och då har vi en låda med glasspinnar. 
Och det kan ju vara både matematik och teknik. 

 
Citatet visar att Camilla tog avstamp i barnens intressen och uppfattade möjligheter till 
att vidga lärandemöjligheterna i miljön genom att barnen fick räkna hur många 
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glasspinnar som fanns och även bygga och konstruera med materialet. Hon lyfte även 
vikten av att ha läroplanen i åtanke vid utformningen av den matematiska lärmiljön 
utifrån barnens intressen. 
 

Vi har gått igenom allt material för att det ska följa läroplanen. 
 
Här visar förskolläraren att hon har ett syfte och en tanke bakom utformningen av den 
matematiska lärmiljön utifrån läroplanen och barns visade intressen. I lärandeprocesser 
kan konkret material vara stöd för barns utforskande och utsagan visar materialets 
betydelse såväl utifrån barns intressen som i relation till läroplansmål. I intervjun 
framkom det att förskolan Fikonet i sin planering och i sina val inför utformning av 
lärmiljön stämmer av med förskolans strävansmål. 

 
Varför har vi det här och så vidare. 

 
Sammanfattningsvis visar detta att Camillas tankar med att utgå från barnens intressen i 
utformningen av den matematiska lärmiljön bottnar i läroplanen. 
 

Förskolan ska inte vara ett andra hem, utan ett komplement. 
 
Ovanstående citat visar att förskolläraren är medveten om läroplanens budskap gällande 
att förskolan ska ge barn möjlighet att lära sig i relation till målen i läroplanen och att 
förskollärare har ansvar för hur barnens lärmiljöer utformas. Camilla menar att miljön 
ska erbjuda lärandemöjligheter som barn inte kan få hemma och miljön ska även 
anpassas efter barnens visade intressen. 
 
Synliggöra	matematik	
I intervjun med förskolläraren från förskolan Fikonet framkommer det att: 
 

Vi har ju inte bara den här bilden på vårt material till matematik. 
 
Under intervjun med Camilla genomsyras samtalet av att möjligheter till matematiska 
läranden kan ske i alla vardagliga situationer, men de vill ha en specifik hörna för att 
göra det tydligt för barnen, pedagogerna och föräldrarna. Camilla påpekar det viktiga i 
att alla berörda ska veta vad de gör. Hon förtydligar dessa tankar med nedanstående 
citat: 
 

Vi tänkte att det skulle bli tydligt för barnen, föräldrarna och oss vad vi jobbar med. 
Så ett rum har vi för matematik. Så då har vi försökt få fram material som ska locka 
barnen till matematik. 

 
Hon framhåller även att barnen kan ha allt material blandat, men för att synliggöra för 
både personal och vårdnadshavare att de arbetar med matematik så har de en specifik 
hörna för matematik.  
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All matematik är färger, sortering och former och så fyller vi på med kort för att visa 
föräldrarna, vi byter ut lite spel och pussel och sådär. Klockan har jag tänkt att vi ska 
ta tag i framöver här. 

 
Förskolläraren beskriver med ovanstående citat delar av vad som finns i den 
matematiska hörnan. Hon menar att materialet byts ut när barnen verkar ha tappat 
intresse för det och genom att förändra och tillföra nytt material kan barnens intresse 
förstärkas, vilket ger barnen möjligheter till att agera medkonstruktör. 
Camilla betonar ett flertal gånger vikten av att tydliggöra lärandet för vårdnadshavarna.  

 
Vi har dessutom satt upp små mål på väggarna för att visa föräldrarna. 

 
Ovanstående citat visar att förskolläraren strävar efter att involvera och informera 
vårdnadshavarna om hur de arbetar med matematik på förskolan. Hon menar att syftet 
med texterna på väggarna är att synliggöra för alla vårdnadshavare vad ett matematiskt 
lärande är. Att involvera vårdnadshavarna i den matematiska lärmiljön kan medföra att 
de samtalar med barnen om den matematik som synliggörs på förskolan. 

Barnsamtal	med	Connie,	Alaa	och	Lee		
Det	lustfyllda	lärandet	
I samtalet med barnen frågade vi vad som var roligast att leka med i den matematiska 
miljön, Connie svarade med nedanstående citat:  

 
Den och den och den och den och den och den och den och den. 

 
Detta citat visar att Connie upplever att det är roligt att arbeta med de mesta av det 
matematiska materialet. Detta tolkar vi som att barnet brukar spendera mycket tid i den 
matematiska miljön och upplever att det är lustfyllt att vara där. I samtalen med barnen 
försökte vi få fram vad de upplevde var det roligaste att aktivera sig med på förskolan, 
då Lee svarade med nedanstående citat: 

 
Räkna dom här. 

 
Utifrån dessa ord tolkar vi att Lee upplever att den iordninggjorda matematik 
avdelningen är en lustfylld plats att tillbringa sin tid på förskolan. Under samtalets gång 
berättar Lee mycket ingående om en lek som handlar om biobesök utifrån sifferkort som 
finns med i lärmiljön. Barnet berättar att alla som är med i leken får ett varsitt sifferkort. 
Sifferkorten representerar då biostolens plats. Hen berättar även att de brukar sitta på 
korten tills de är klara. På frågan Vad tycker du är roligast i denna miljö? pekar barnet 
på sifferkorten. Detta visar att Lee upplever den matematiska lärmiljön som intressant 
och givande. 
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Förskollärare	som	aktiv	och	närvarande	
När vi ställde frågan Vad brukar fröken göra här? svarade bland annat Connie att 
personalen håller reda på om barnen är sams eller inte. Connie lyfte även fram 
nedanstående citat: 

 
Om nått barn säger: Här får ni nått att äta på låtsas ,då leker de lite med barnen. 

 
Detta tolkar vi som att förskolläraren är närvarande med barnen och ansluter till leken 
när de får en inbjudan av något barn. Ovanstående citat visar att barnets upplevelse av 
förskollärarens roll i verksamheten är att fungera som stöd för barnens lek och lärande. 
Även samtalet med Alaa visar att hen upplever att förskollärarens närvaro handlar om 
att finnas som stöd för barnen, utifrån nedanstående citat: 
 

Jaa.... de bara sitter och pratar och ibland hjälper dom oss. 

 
Däremot i samtalet med Lee så framgick det inte att hen upplevde att förskolläraren var 
närvarande, varken i lek eller lärande. 

Förskolan Mandelblomman 
Nedan kommer vi att redovisa de kategorier som framkom i intervjun med 
förskolläraren Sara samt redogöra de kategorier som framkom i barnsamtalen med 
Robin och Alex. 

Intervju	med	förskolläraren	Sara	
Barns	intresse	som	utgångspunkt	
I intervjun med Sara berättar hon att de använder sig av presentationer av allt material 
inom Montessoripedagogik. En presentation är en form av vägledning för barnet i dess 
arbete med de olika materialen. 

 
Presentationen är ju ett sätt att vägleda barnet. 

 
Genom att barnen blir presenterade ett material så ges de möjlighet till en förståelse av 
hur materialet ska användas och urskilja det matematiska innehållet i materialet. Sara 
som arbetar med montessorimaterial, framhåller med nedanstående citat vikten av att 
vara en närvarande förskollärare för att se hur barnen arbetar med materialet.  

 
Presentationerna grundar sig ju på observationerna. 

 
Genom att personalen observerar barnen så kan de få syn på hur barnet förhåller sig till 
materialet. Enligt förskolläraren finns det ett “rätt” sätt att presentera materialet på. Om 
barnet inte hanterar materialet enligt instruktionerna menar förskolläraren att barnet inte 
är tillräckligt moget. 

 
Ja men då är de ju inte tillräckligt moget. 
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Vid dessa tillfällen menar Sara att barnet behöver få en enklare presentation av 
materialet så barnet inte tappar intresset. Genom att personalen ofta observerar barnen 
så kan de se var barnen ligger i sin utveckling och anpassa arbetet och materialet efter 
barnens utveckling och intresse. Sara betonar att det är viktigt att hela tiden utmana 
barnet för att barnets intresse ska bibehållas, men att utmaningarna ska ligga precis över 
barnets nivå. 
 

Har barnet förstått vad jag gör, då har ju jag lagt mig på fel nivå. Har barnet inte 
förstått då har jag ju observerat fel även där. 

 
Förskolläraren betonar vikten att observera barnet noggrant för att kunna förbereda en 
bra presentation utifrån barnets utveckling och har bäring för barns möjligheter att lära 
sig ett matematiskt innehåll. Om de tappar intresset på grund av att något är för lätt eller 
för svårt så begränsas lärandemöjligheterna för barnet. Förskolläraren menade att de 
ofta märker om något är för lätt eller för svårt för barnet i barnets arbete med materialet. 
 

...och då märker ju jag att det här var för lätt eller det här var för svårt. Då kan jag ju 
backa eller så kan jag gå vidare, eller så var det precis rätt och då fortsätter vi där. 

 
Hon framhåller även vikten av att det ska finnas en utmaning för barnet som inte är för 
svår, vilket kan bidra till att barnet tappar intresset. Förskolläraren visar här på något 
väsentligt i läraruppdraget, att vara lyhörd för det barn är aktiva i och möta barnen där 
de befinner sig i lärandeprocesser. 
Sara betonade också vikten av en presentation för att barnet ska få en förståelse för ett 
material.  
 

Men sen kan ju barnen börja experimentera och då börja bygga ihop Bruna trappan 
och Rosa tornet, då har man liksom gjort en takeoff. Då har man ju verkligen förstått. 

 
Sara lyfter återigen vikten av arbetet med materialet. Hon menar att förskollärarna 
presenterar materialet på ett sätt för att barnen ska få en förståelse för hur materialet ska 
användas. När barnen sedan har skapat sig en förståelse för materialen kan de börja 
utforska och undersöka utifrån sina intressen genom att till exempel kombinera olika 
material.  
 
Synliggöra	matematik 
I intervjun med förskolläraren från Mandelblomman så framkom det att arbetet kring 
matematiken börjar konkret genom att barnen får känna och benämna olika material.  
 

Just för att bara säga 1, 2, 3, 4 ,5 ,6 , alltså siffrorna, det säger ju inte barnet någonting 
egentligen. Utan då måste man ju få det konkret för att kunna jobba abstrakt. 

 
När barnen sedan via konkreta aktiviteter skapat en förståelse för det, för förskollärarna 
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in det abstrakta det vill säga symbolerna. För att barnen ska få möjlighet till att arbeta 
konkret först och sedan abstrakt så finns det färdigt matematiskt material som tillhör 
Montessoripedagogiken som förskolan använder sig av. 
 

Det finns färdigt material som tillhör matematiken som montessoripedagogiken jobbar 
med. 

 
Förskolan Mandelblomman använder sig av det färdiga materialet som är utformade till 
den matematiska lärmiljön, Sara betonar att detta är ett stort hjälpmedel för personalen 
som jobbar på förskolan. Hon lyfter räknestavarna som ett exempel, genom att barnen 
får känna på räknestavarna så får de en abstrakt erfarenhet av taluppfattning, sedan kan 
förskolläraren koppla ihop symbolerna med räknestavarna. 

 
Har du då sedan fått symbolerna så är det inte så svårt för barnen att jobba med tiotal, 
hundratal och tusental. 

 
Sara menar att om barnen har fått en förståelse för symbolerna samt tiotal, hundratal och 
tusental kan de sedan gå vidare att arbeta med addition och multiplikation sedan 
subtraktion och division. Hon framhåller att addition och multiplikation går hand i hand 
och subtraktion och division går hand i hand. Genom att de arbetar i denna turordning 
får barnen en bättre förståelse för matematik.  
Förskolläraren framhåller även att matematiken inte bara finns i dess matematiska 
hörna. Hon menar att möjligheter till matematiska lärande erbjuds barn i alla dagliga 
situationer. 
 

Sen att lägga upp sin portion mat, hur mycket orkar jag att äta idag? Så då får vi ju in 
matematiken bara du går in genom dörren. 

 
Förskolläraren betonar även att matematiken finns med överallt i vardagen till exempel 
vid måltiden, vid utevistelsen och samlingen. Hon poängterar även att de förhåller sig 
till matematik i stort sett hela tiden till exempel genom att benämna olika geometriska 
former, räkna hur många barn som är här, vid matsituationen och vid den fria leken 
utomhus och inomhus. Utsagan visar att i denna förskola ser förskolläraren potential att 
synliggöra matematik i olika situationer under dagen men hon betonar vikten av att 
materialet ska ha en speciell plats i lärmiljön för att skapa en förståelse hos barnen om 
vilket ämne de arbetar med. 

Barnsamtal	med	Robin	och	Alex	
Det	lustfyllda	lärandet	
I samtalet med Robin och Alex pratade båda barnen mycket om materialet som finns i 
den matematiska miljön. Robin beskriver med nedanstående citat sitt intresse för 
hundrabrädan som är ett pussel med hundra bitar med siffrorna ett till hundra. 
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Där det är siffror till hundra, jag gjorde det på en dag och sen började jag skriva 
alla siffrorna. 

 
Med detta citat beskriver Robin vad hundrabrädan är för något. Barnet berättar även att 
hen hade arbetat med brädan en hel dag och sedan börjat skriva siffrorna. Ovanstående 
citat kan vi tolka som att barnet upplever att det är lustfyllt att arbeta med det 
matematiska materialet hundra brädan eftersom barnet verkar ha varit koncentrerat och 
arbetet med ett material under en längre tid och även utvecklat aktiviteten genom att 
börja skriva siffror. Detta visar att upplevelsen har varit stimulerande och då är barnet 
aktiv i sin lärprocess. 
I samtalet med Alex betonar hen sitt intresse för räknestavarna med nedanstående citat. 
 

...men jag gillar den. 
 
Alex betonar att räknestavarna är lustfyllda och pratar mycket om dess utseende, vilka 
färger som finns med mera. Både Robin och Axel framhåller att de gillar att vara i den 
matematiska miljön och pratar om två olika material som de tycker om att arbeta med. 
Dessa citat visar att barnen har ett intresse för materialet och upplever den matematiska 
miljön som lustfylld och intressant, vilket även kan tolkas som att de kan agera 
medkonstruktör i sin lärprocess.  
 
Förskolläraren	som	aktiv	och	närvarande	
Robin och Alex var överens om att förskollärarna ofta fanns närvarande i den 
matematiska lärmiljön och stöttade barnen i deras lärprocesser. Dock hade barnen olika 
syn på vad förskolläraren gör när hen är aktiv och närvarande. 
 

 När jag gör flaggorna behöver jag hjälp att rita rakt. Fröken håller linjalen och sen 
ritar jag. 

 
Detta citat visar att barnet upplever att förskolläraren finns nära till hands och hjälper 
barnen vid behov.  
På frågan Vad brukar fröken göra här? svarade ett av barnen med nedanstående citat: 
 

Leka och busa. 
 
Detta citat visar också att barnet upplever att förskolläraren är aktiv och närvarande i 
barnens lärprocesser. Dock menar Alex att förskolläraren finns med och leker och busar 
med barnet medan Robin menar att förskolläraren finns där som stöd och hjälp. 
 
Förskolan Rosen 
Nedan kommer vi belysa de kategorier som framkom i intervjun med förskolläraren 
Elin samt i barnsamtalen med Love och Isa. 
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Intervju	med	förskolläraren	Elin	
Barns	intresse	som	utgångspunkt	
I intervjun med förskolläraren från förskolan Rosen betonades vikten av att arbeta efter 
barnens visade intressen och utforma den matematiska hörnan därefter. Elin betonar 
vikten av att vara en inlyssnande pedagog för att upptäcka barnens intressen, hon menar 
att det är lätt att utforma miljön efter personliga åsikter. Därför är det extra viktigt att 
vara lyhörd för det barnen uttrycker betonar hon i nedanstående citat: 
 

Om man är en inlyssnande pedagog så kan vi ju också se vad barnen är intresserade av 
eller vad de behöver och på så vis plocka fram sånt material. 

 
Förskolläraren menar att det är viktigt att ha ett sådant förhållningssätt hela dagen, från 
att barnen lämnas på morgonen till att de hämtas på kvällen. Hon framhåller att barnen 
ofta pratar om sina intressen därför är det viktigt att hela tiden finnas med och lyssna in 
barnens tankar och åsikter för att ge barn möjlighet till aktörskap. 
I intervjun framkom det att förskolan tar hjälp av den “tredje pedagogen”, det vill säga 
lärmiljön. 
 

Utifrån ett Reggio Emilia inspirerat perspektiv så pratar vi mycket om pedagogiska 
miljöer och miljön som den tredje pedagogen. 

 
Elin framför i intervjun att det är viktigt att lärmiljön och dess material anpassas efter 
barnens intressen för att locka barnen till att utforska och undersöka i miljön. Hon 
menar att detta bidrar till att miljön blir en tredje pedagog.  
Elin betonade även att det är viktigt att barnens intresse inte styr hela verksamheten och 
lärmiljöns upplägg. 
 

Vi har många barn som behöver gränser, vi har ganska många gränslösa barn och vi 
tror att det är en trygghet för dem att veta, här kan man göra det här och här kan man 
göra det här. 

 
Ovanstående citat visar förskolläraren att det kan vara en trygghet för barnen att veta 
vad de kan göra i de olika hörnorna i förskolans lärmiljö. Elin poängterade att det kan 
vara en trygghet för barnen med gränser. Tillåts barnen att utforska och undersöka helt 
fritt utifrån dess intressen kan det lätt leda till att barnen får en känsla av att det inte 
finns några regler och ramar vilket kan leda till en stökig arbetsmiljö för barnen vilken 
kan medföra att intresset och möjlighet till att påverka avtar. 
 
Synliggöra	matematik	
Elin betonade även vikten av att barnen ska få använda de material som de behöver för 
att kunna utforska och undersöka. Dock ansåg hon att det måste finnas en tanke med det 
som barnet gör för att de ska få flytta material mellan olika hörnor. 
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 Om barnen sitter och bygger med magneter och så behöver de figurer, ja men då är 
det ju självklart att de får hämta vad de behöver. 

 
Ovanstående citat visar förskolläraren att det är viktigt att barnen får tillgång till det 
material som de behöver. Om barnen till exempel sitter i den matematiska hörnan och 
bygger med magneter så kan de påverka och hämta det materialet som de upplever sig 
behöva till sin aktivitet, vilket i sin tur visar att barnen har möjlighet till aktörskap i sina 
matematiska lärprocesser. Förskolläraren poängterade vikten av en specifik hörna för 
matematiken men hon betonade även att matematik finns överallt i förskolans miljö och 
i dess aktiviteter som till exempel i dans, dukning, skapande med mera därför är det 
oerhört viktigt att allt material ska vara föränderligt för att kunna koppla in matematik 
överallt. 
 

... en annan gång kanske vi tar ett material med olika naturmaterial med löv och 
bönor, å men det är ju också ett matematiskt material. Det är viktigt att det är en 
föränderlig miljö. 

 
Elin betonade vikten av att allt material kan vara matematiskt. Hon lyfte fram att vissa 
dagar kan barnen undersöka bönor genom att hälla och ösa. Andra dagar kan barnen 
undersöka löv och då kanske det är mönstret de undersöker genom att studera löven på 
ljusbordet till exempel. Elin menade även att det finns möjligheter till matematiskt 
lärande i alla situationer. 
 

 Ja men det är ju bara att titta på allt material, så kan ju nästan allt material vara 
matematiskt. 

 
Ovanstående citat poängterar förskolläraren matematikens betydelse samt att det alltid 
finns möjligheter till att matematiska lärprocesser. Hon berättade att de arbetar mycket 
med dans, drama och rörelse. I dessa aktiviteter framhåller Elin att de arbetar med 
matematik genom att de fokuserar på rytmer, lokalisering och kroppsuppfattning. 
Förskolläraren reflekterar även över dess arbete utifrån läroplanens mål. 
 

När man tittar på läroplanen så kan man se att det är en hel radda med mål vad det 
gäller matematik. 

 
Elin menar att det finns ett flertal mål i läroplanen gällande matematik som förskolan 
arbetar utefter. Hon betonar att på förskolan Rosen anser de att matematiken är synlig 
för barnen i skapande aktiviteter som dans och rörelse till exempel. Därför menar 
förskolläraren att de dagligen arbetar med matematiken oavsett om de räknar hur många 
barn som är här eller om de skapar i ateljén. Hon betonar vikten av att föra in matematik 
i förskolans alla aktiviteter för att synliggöra matematiken och dess betydelse för 
barnen. Hon poängterar även att de alltid har matematik i åtanke i alla dess aktiviteter. 
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Barnsamtal	med	Love	och	Isa	
Det	lustfyllda	lärandet	
I samtalen med barnen från förskolan Rosen betonade Isa ett flertal gånger att hen ofta 
är i den matematiska hörnan och bygger och konstruerar med det magnetiska materialet.  
 

Vi brukar alltid leka med de där sakerna. Magneter, plus-plus och deg. 
 
Detta citat tolkar vi som att Isa upplever den matematiska hörnan som lustfylld då hen 
framhåller ett flertal gånger vad hen brukar göra där. 
Love framförde att hen inte är särskilt mycket i matematikhörnan. Hen betonade att det 
är roligare att vara i dramarummet. 
 

Jag brukar leka där ute. (Pekar på dramarummet). 
 
Vår tolkning är att barnet upplever förskolans andra miljöer som mer inbjudande då 
barnet framhåller att hen inte brukar vara i den matematiska hörnan så ofta. Däremot 
lyfte Love fram att de har ett ljusbord på sin avdelning där hen brukar bygga med olika 
siffror och bokstäver. 
 

Jag brukar använda den och två nollor. (Pekar på siffrorna). 
 
Utifrån detta citat ser vi att Love har ett intresse för matematik men att den matematiska 
hörnan inte lockar hen särskilt mycket. 
 
Förskolläraren	som	aktiv	och	närvarande	
I samtalen med Love och Isa så hade de skilda tankar gällande förskollärares roll i 
verksamheten. Isa menade att personalen ibland fanns intill barnen i dess lek och hjälpte 
barnen när de behövde hjälp.  
 

Dom brukar ibland hjälpa oss vad vi ska göra. 
  
Love upplevde däremot att personalen inte var med barnen i dess lek, hen betonade att 
de oftast fick leka själva. När vi frågade om fröken aldrig var med så svarade barnet nej 
och började genast att prata om något annat. 
Detta tolkar vi som att barnen upplever att förskollärarens roll är att hjälpa barnen vid 
behov men att barnen till mesta del får leka själva eftersom att ett av barnen framhöll att 
hen upplevde att förskollärarna inte fanns med i leken. 
 
Sammanfattning av intervjuer och barnsamtal 
Alla tre förskollärare inom de olika inriktningarna var överens om att allt material ska 
ha ett syfte och utgå från barnens intressen. Förskollärarna på Fikonet och Rosen 
betonade vikten av att låta barnen utforska och undersöka allt material på egen hand, 
utifrån visade intressen för att ge barnen möjlighet till att agera medkonstruktör i den 
matematiska miljön. Däremot ansåg förskolläraren på Mandelblomman att barnen måste 
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få en presentation och en förståelse för varje material innan de kan börja kombinera 
olika material.  
 
Förskollärarna på Fikonet, Mandelblomman och Rosen menar att matematiken finns i 
alla dagliga situationer, dock har samtliga förskolor en speciell hörna för att synliggöra 
matematiken. Förskollärarna på Fikonet och Rosen framhåller att barnen får möjligheter 
till att agera aktör i sitt eget lärande genom att de är fria att hämta det material de 
upplever sig behöva i sina lärprocesser.  
 
Barnen från Mandelblomman och Fikonet uppgav att de tyckte om att arbeta med de 
föremål som fanns på bilderna som visades. Ett av barnen på Rosen menade att hen inte 
brukade arbeta i den matematiska lärmiljön. Barnen från Rosen och Fikonet framhöll att 
de upplevde att de får använda allt material när de vill och hur de vill. I samtalen med 
barnen från Mandelblomman framkom det inte hur barnen upplevde hur fritt de får 
använda materialet. Eftersom sex av sju barn upplevde den matematiska lärmiljön 
lustfylld, tolkar vi att barnen har givits möjligheter till att agera medkonstruktör och 
aktör i sin egna lärmiljö. 
 
Barnen på förskolan Fikonet menade att en förskollärare var närvarande om barnen bjöd 
in till lek. I samtalen från Mandelblomman och Rosen betonade barnen att 
förskollärarens roll var att hjälpa dem med olika saker till exempel att rita raka linjer, 
komma på vad de ska göra och så vidare. Sex av sju barn upplevde att förskolläraren 
fanns som aktiv och närvarande och stöttade dem i deras behov, detta medför 
möjligheter för barnen till ett aktörskap genom att förskolläraren agerar utifrån barnens 
önskemål. 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten utifrån våra intervjuer och barnsamtal att Rosen 
och Fikonet är mer samstämda angående tillvägagångssättet inom barns lärande av 
matematik. Däremot visar våra resultat utifrån intervjun med förskolläraren från 
Mandelblomman att de arbetar på ett annat vis med förbestämt material. En annan likhet 
som framkom i vårt resultat var förskolan Fikonets och Mandelblommans matematiska 
lärmiljö som innehöll material som syftade till barns lärande gällande taluppfattning. 
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Diskussion och slutsats 
I detta avsnitt kommer vi att föra en diskussion gällande vår metod, vi diskuterar även 
vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Avsnittet avslutas med en diskussion 
gällande resultatet och kopplingar till bakgrundsdelen.  
 
Diskussion kring metoden 
Vi valde att genomföra barnsamtal på grund av att vi ville höra barnens uppfattningar av 
deras möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör i utformningen av den 
matematiska miljön inomhus. Det var positivt att använda ett fotografi av den 
matematiska lärmiljön som utgångspunkt i samtalet. Fotografiet gjorde att frågorna i 
samtalet fokuserade mot något konkret, vilket underlättade att föra tillbaka samtalet till 
den matematiska lärmiljön när barnen tappade tråden. En etisk svårighet var att veta om 
barnen förstod vad de tackade ja till. Ett av barnen var inte lika verbal som de andra 
vilket skapade svårigheter i bearbetningen av materialet. Det kan bero på att barnet inte 
kände sig helt bekväm med situationen. Efter reflektioner kring metoden hade det varit 
bra att tillbringa ännu mer tid med barnen innan samtalen för att möjliggöra en större 
trygghet för barnen.  
 
Intervjuerna med förskollärarna ansåg vi nödvändiga för att få veta deras tankar kring 
utformningen av miljön. Intervjuerna med alla förskollärare fungerade bra, samtliga 
förskollärare diskuterade ivrigt sina tankar gällande den matematiska lärmiljön och det 
matematiska materialet. I efterhand har tanken slagit oss att det hade kunnat varit bättre 
med några gemensamma slutna följdfrågor också. Nu föll följdfrågorna olika beroende 
på vad varje förskollärare berättade i intervjun. Genom att ha en öppen utgångsfråga 
resulterade detta i skilda svar från de tre intervjuerna. Detta försvårade kategoriseringen 
något innan vi fann den röda tråden. Å andra sidan framhåller Doverborg och Pramling 
Samuelsson (2012) vikten av att börja med en öppen fråga och sen fördjupa sig i mer 
slutna frågor i samtal med barn. Denna samtalsmetod hade kunnat nyttjas i intervjuerna 
med förskollärarna för att sedan kunna förenkla bearbetningen av materialet.  
Sammanfattningsvis fungerade samtalen med barnen och intervjuerna med 
förskollärarna bra. Den problematik som ovan nämnts var att vi fick olika svar i våra 
intervjuer vilket ledde till olika följdfrågor. Å andra sidan att ha samma fotografi som 
utgångspunkt i våra samtal var fördelaktigt då barnen och förskollärarna diskuterade 
samma matematiska material.  
 
Vi tog kontakt med förskolorna via mejl, vilket fungerade bra. Vi blev sedan 
informerade om vilka förskollärare som förskolecheferna ansåg lämpliga för vår 
undersökning. Första kontakten med förskollärarna har skett via telefonkontakt, vilket 
vi tyckte var bra då vi fick en personlig kontakt med dem. Innan första mötet med våra 
förskolor utformade vi ett informerat samtyckesbrev till vårdnadshavarna. Efter 
insamlade samtyckesbrev valde förskollärarna ut de barn de ansåg vara mest lämpade 
för samtal. Detta urval kändes bra att förskollärarna gjorde, då vi inte känner barnen 
särskilt väl. Efter mer eftertanke har vi funderat kring om detta kan vara en nackdel, då 
förskollärarna kan välja ut de barn som de upplever har mest aktörskap och möjligheter 
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till att agera medkonstruktör i verksamheten. Detta kan då bidra till att studiens resultat 
blir påverkat på grund av att förskolläraren valt ut de barn som de anser “är mest 
lämpade”. Detta tänkte vi även gällande att förskolecheferna föreslog lämpliga 
förskollärare att intervjua. Samma problematik gällande studiens resultat kan även 
påverkas här. 
 
Vår metod med ljudupptagning upplever vi fungerade bra då vi i efterhand kunde lyssna 
på de inspelade samtalen. Den problematik som uppstod var att tekniken trasslade lite 
vilket fördröjde samtalet med ett av barnen. Vårt val av att bara använda ljudupptagning 
och inte videofilma grundades i att vi ville höra orden och inte lägga fokus på 
kroppsspråket. Det som förvånade oss var att samtliga barn tackade nej till att lyssna på 
det inspelade materialet efter samtalen. Bearbetningen av materialet fungerade bra, det 
var intressant att lyssna på varandras inspelningar och läsa utskrifterna. Vi funderade 
även om vi hade kunnat använda någon annan typ av metod om vi gjort samma 
undersökning igen. Vi diskuterade videoupptagning eftersom det kan vara ett bra 
komplement för att se ansiktsuttryck. Å andra sidan kan det vara svårt att få tillstånd av 
vårdnadshavarna om videoupptagning ska användas som metod. Vi resonerade om vi 
skulle ha observerat en längre stund på respektive förskola för att se om barnen fick 
möjlighet till att agera medkonstruktör och aktör i sin matematiska lärmiljö. 
Sammanfattningsvis fungerade våra metoder bra och vår undersökningsfråga har fått ett 
svar.  
 
Diskussion kring resultatet 
I denna jämförande studie har vi tittat närmare på tre olika förskolor med tre olika 
pedagogiska inriktningar, Förskolan Fikonet som arbetar utifrån förskolepedagogik, 
förskolan Mandelblomman som arbetar utifrån Montessoripedagogik och förskolan 
Rosen som arbetar utifrån Reggio Emilia pedagogik. Denna jämförande studie har visat 
att inställningen till barns lärprocesser och arbetet med matematik och utformande av 
lärmiljöer har både likheter och skillnader. Nedan kommer vi att diskutera dessa 
skillnader och likheter mellan de olika förskolornas arbetssätt och koppla detta till 
tidigare forskning som tagits upp i vår bakgrundsdel. Vi presenterar detta utifrån de fyra 
kategorier som framkom i vår analys, barns intresse som utgångspunkt, synliggöra 
matematiken, det lustfyllda lärandet och förskolläraren som aktiv och närvarande. 

Barns	intresse	som	utgångspunkt	
Förskollärarna i vår studie framhåller det lustfyllda lärandet och att vara observant på 
barnens intressen för att barnen ska få möjlighet till att agera medkonstruktör i sitt egna 
lärande, vilket Dahlberg et al. (2002) förespråkar. De menar att det är viktigt att 
medvetandegöra de matematiska begreppen i barnens vardagliga lek och rutiner. 
Nordin-Hultman (2004) lägger tonvikten på att förskolepedagogikens matematiska 
lärmiljö grundas i att anpassas efter barnens intressen så den inbjuder till lek, 
utforskande och upptäckande. Förskolläraren från Fikonet understryker vikten av att 
bygga upp en matematisk lärmiljö utifrån barnens visade intressen. Detta är även något 
som förskolläraren från Rosen instämmer med, hon betonar vikten av att vara en in 
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lyssnande pedagog för att uppmärksamma barns intressen och därmed kunna anpassa 
den matematiska lärmiljön därefter. Folkman (2017) poängterar vikten av att utforma 
den matematiska lärmiljön efter barnens visade intresse för att skapa ett lustfyllt 
lärande. Detta är något som Linder (2016) också framhåller, genom att skapa en sådan 
miljö kan denna användas som en tredje pedagog.  
 
Eriksson Bergström (2013) betonar att barnen ska få utforska och undersöka de 
matematiska materialen på egen hand för att skapa egna erfarenheter. Sommer et al. 
(2011) menar att barnsynen påverkar barnens förutsättningar för undersökandet av 
matematiska material. Detta är något som vi kan urskilja i vårt resultat. Förskollärarna 
på Fikonet och Rosen menar att det är viktigt att materialet ska vara föränderligt utifrån 
barnens intressen. Förskolläraren på Mandelblomman har en annan syn på detta, hon 
betonar vikten av att barnen ska ha en förståelse för varje matematiskt material innan 
barnen kan börja kombinera de olika lärmaterialen. Å andra sidan poängterar Dahlberg 
et al. (2002) att barnen ska få undersöka och utforska materialen fritt utifrån deras egna 
erfarenheter och intressen för att bidra till ett lustfyllt lärande. Utifrån vår frågeställning 
med utgångspunkt från läroplanen kan vi se att alla tre förskolorna arbetar utifrån 
läroplanen. Det som framkommit i vårt resultat är att förskollärarnas tolkningar av 
läroplanen skiljer sig något. Förskolorna Fikonet och Rosen strävar efter att bygga upp 
den matematiska lärmiljön utifrån barns visade intressen, medan förskolan 
Mandelblomman strävar efter att ta tillvara barnens intressen för matematik i den 
förbestämda matematiska lärmiljön. Det verkar ändå som att de trots olika inriktningar 
finner det värdefullt att barn är aktiva och intresserade i sina lärprocesser. 

Synliggöra	matematik	
Lembrér (2015), Wernberg et al. (2010) samt Clements och Sarama (2011) framhåller i 
sina artiklar hur viktigt det är att föra in matematik i tidig ålder för att nå höga 
matematiska framgångar högre upp i skolåldern. Detta är något vi kan se i vårt resultat 
att alla tre förskollärare oavsett pedagogisk inriktning betonar vikten av att dels ha 
matematik synlig i barnens lärmiljö och dels medvetandegöra de matematiska 
begreppen i den fria leken och i vardagliga situationer. De tre intervjuade förskollärarna 
menar att matematiken finns överallt i barnens lärmiljö i bland annat rollek, dukning 
och bygglek bara för att nämna några exempel. Detta är något som Lie Reikerås och 
Heiberg Solem (2004) poängterar och lyfter Bishops sex matematiska aktiviteter, vilket 
också Jonstoij och Tolvgraven (2001) instämmer med, då de menar att möjligheter till 
matematiskt lärande finns överallt och därför behövs inte en speciell “hörna” för att 
barnen ska få ta del av matematiken. Sarama och Clements (2011) framhåller 
betydelsen av förskollärarens närvaro för att kunna benämna de matematiska begreppen. 
Därav betonar författarna vikten av förskollärares uppdrag att synliggöra det 
matematiska innehållet i olika aktiviteter för barnen. Det kan de göra på olika sätt men 
ofta med stöd av konkret material. Inom Montessoripedagogiken finns färdigt 
matematiskt material för att bygga barns förförståelse inom matematiken (Signert, 
2012). Förskolläraren på Mandelblomman betonar vikten av att observera barnen för att 
kunna se vart barnen befinner sig och sedan anpassa presentationen av ett nytt 
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matematiskt Montessorimaterial för att upprätthålla intresset hos barnet. Detta är något 
som Edwards (2002) framhåller i sin artikel. Hon menar att förskollärarens främsta 
uppgift inom Montessoripedagogiken är att observera barnet i deras lärprocess. Det 
visar även resultatet från de övriga förskolorna. De framhåller vikten av att observera 
för att få syn det barn är intresserade av och möta upp med intresseväckande material. I 
samtalen med barnen från Mandelblomman framkom det att de upplevde att 
förskolläraren fanns närvarande som stöd och hjälp. Skjöld Wennerström och 
Bröderman Smeds (2009) beskriver presentationerna som en viktig del i 
Montessoripedagogiken. Författarna menar att under dessa presentationer så berättar 
förskolläraren sagor och historier kring de begrepp som materialen syftar till för att 
skapa ett intresse hos barnet. Gynther (2016) beskriver i sin avhandling att 
förskolläraren finns med som hjälp under och efter presentationerna av lärmaterialen för 
att stötta barnet i sin lärprocess. Det som framkommit i vårt resultat är att alla tre 
förskolor strävar efter att synliggöra matematiken i den matematiska lärmiljön, i den fria 
leken och i de vardagliga rutinerna. 

Det	lustfyllda	lärandet	
I vårt resultat utifrån våra barnsamtal kan vi se att sex av sju barn upplevde den 
matematiska lärmiljön som inbjudande och lustfylld. Trots Rosens förskollärares 
ambition att utforma den matematiska lärmiljön lustfylld, så var det ändå ett barn från 
Rosen som inte upplevde detta i den matematiska lärmiljön. Andersson och Svensson 
(2016) framhåller vikten av att förskollärarna arbetar fram en inbjudande lärmiljö 
utifrån barnens intressen för att barnen ska få ta del av ett lustfyllt lärande för att bli 
aktör i sitt egna lärande. Ett exempel på aktör är att barnen själva får undersöka och 
utforska materialet på sitt egna sätt (Dahlberg et al., 2002). Detta är något som 
Andersson och Svensson (2016) även menar kan vara en problematik i stora 
barngrupper, då det blir svårare att kunna uppmärksamma alla barns intressen och 
därmed reduceras barnens möjligheter till aktörskap. I vårt resultat framkom det att ett 
av barnen från Rosen inte upplevde den matematiska lärmiljön särskilt inbjudande. 
Detta kan vara just en sådan problematik eftersom förskolan Rosen hade den största 
barngruppen i vår undersökning. Detta kan också bero på att barnet denna dag eller de 
närmaste dagarna lekt i andra miljöer som lockat mer just då. Det kan också bero på att 
detta barn har andra intressen och då behöver förskollärare erbjuda intresseväckande 
matematiska aktiviteter. Andersson och Svensson poängterar att förskollärare behöver 
arbeta vidare och hitta strategier för att synliggöra alla barns intressen oavsett 
barngruppens storlek.  
 
Sex av sju barn i våra barnsamtal framförde att de upplevde det lustfyllt att arbeta med 
de olika materialen som syftade till taluppfattning. Clements och Sarama (2011) och 
Lembrér (2015) betonar vikten av att lyfta in matematik i tidig ålder för att nå större 
kunskaper i de högre klasserna. I läroplanens riktlinjer framkommer det att 
förskollärarna har ansvaret att se till att barnen tycker att det är roligt att tillägna sig nya 
erfarenheter och kunskaper (Skolverket, 2016). Lembrér (2015) nämner att matematiken 
kan ses för svår för små barn, om de inte ses som kompetenta med egna förmågor,  
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vilket kan bidra till att matematiken inte lyfts in i tidig ålder. Clements och Sarama 
(2011) instämmer med denna problematik och därför anser de att alla förskolor bör ha 
likvärdig utbildad personal för att skapa möjligheter till samma förutsättningar, för 
barns lärande inom förskolan. Samtliga vuxna deltagare i vår studie är utbildade 
förskollärare och ingen av dem har uttryckt att matematik är svårt för de yngsta barnen. 
De visar på olika möjligheter att förhålla sig till barns matematiska lärande. Samtliga 
förskollärare har framhållit några av Bishops matematiska aktiviteter (Bishop, 1988a; 
1988b) som till exempel lokalisera, mönster, hypotetiskt tänkande med mera. Detta 
visar att de tre förskollärarna är väl medvetna om vad matematik innebär och framhåller 
inte detta som en svårighet  

Förskolläraren	som	aktiv	och	närvarande	
I våra barnsamtal kan vi även här se att sex av sju barn upplever att förskolläraren är 
aktiv och närvarande. Emanuelsson och Doverborg (2016) menar att för att kunna 
upptäcka barns intressen och lyfta in matematik krävs det att förskolläraren är aktiv och 
närvarande. Wernberg et al. (2010) betonar att matematiken finns i vår vardag och för 
att synliggöra detta krävs det att förskolläraren är aktiv och närvarande tillsammans med 
barnen i deras lärprocesser. En aktiv pedagog kan med hjälp av leken synliggöra alla 
matematiska begrepp. Författarna framhåller en utvärdering från Skolverket som visar 
att trots våra styrdokument, så är inte matematiken tillräckligt synlig inom förskolan. I 
vår undersökning så har samtliga intervjuer med förskollärarna genomsyrats av en 
medvetenhet kring matematik i den vardagliga verksamheten. Därav de flesta barns 
upplevelse av att ha en aktiv och närvarande förskollärare. Ett av barnen framförde att 
hen inte upplevde pedagogerna som aktiva och närvarande. Det barnet befinner sig i den 
större barngruppen i vår studie och därför kan detta bidra till hens känsla av att 
pedagogerna inte finns i närheten. Det kan även bero på det fenomen som Folkman 
(2017) betonar, att dokumenterande pedagoger inte alltid upplevs som närvarande av 
barnen. Det kan också bero på barnets intressen just denna period men det kan innebära 
utmaningar för förskollärare när de ska ge barn möjligheter till att vara aktiva i sina 
matematiska lärprocesser. I vårt resultat uppfattar vi att alla tre förskollärare har en 
strävan om att vara och aktiv och närvarande med barnen, detta är dock något som 
barnen har skilda uppfattningar kring. 

Slutsats	
Syftet med studien var att undersöka förskollärares förhållningssätt till barns 
möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör i sin egen lärprocess i deras 
matematiska lärmiljö. Vi ville undersöka hur dessa möjligheter tas tillvara i förskolor 
med olika pedagogiska inriktningar. Undersökningen syftade därmed även att studera 
förskollärares val avseende barns möjligheter till att agera medkonstruktör. Resultatet 
visar att viktiga komponenter avseende barns möjligheter till aktörskap och till att agera 
medkonstruktör är att det finns en närvarande förskollärare intill barnen i deras 
lärprocesser för att få syn på barnens intressen samt för att kunna synliggöra 
matematiken för barnen. Dessa komponenter är viktiga för att kunna möjliggöra ett 
lustfyllt lärande för barnen. Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att barnen ges 
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större möjlighet till att agera aktör och medkonstruktör i mindre grupper oavsett 
pedagogik då förskolläraren har mer tid till att observera alla barns handlingar och agera 
tillsammans med barnen i deras lärprocesser. I vår studie kunde vi se att ett av barnen 
inte upplevde den matematiska lärmiljön som lustfylld samt hade en känsla av att 
förskolläraren inte var aktiv och närvarande. Vad betyder detta för förskollärare som ska 
utforma en matematisk lärmiljö. Kan denna känsla hos barnet överensstämma med det 
Folkman (2017) framhåller, en pedagog som är aktiv i dokumentationsprocessen 
upplevs ofta som frånvarande. Å andra sidan kan barnets upplevelse gällande den 
matematiska lärmiljön som ej lustfylld grundas i att barnet inte fått möjligheter till att 
agera aktör och medkonstruktör och därmed upplevs inte materialet i den matematiska 
lärmiljö som inbjudande (Dahlberg et al., 2002).  
 
Alla förskollärare oavsett pedagogisk inriktning utgår från barnens intressen och 
erfarenheter trots att de utformar de matematiska lärmiljöerna på olika sätt. De 
synliggör matematiken i den matematiska lärmiljön genom att vara närvarande i barnens 
utforskande och undersökande. Däremot kan vi se att hur barnen får dessa möjligheter 
kan se lite olika ut beroende vilken förskola barnen befinner sig på. En av förskolorna 
konstruerar sin matematiska lärmiljö efter förbestämt material med utgångspunkt från 
barnens intressen och utveckling. De två andra förskolorna konstruerar den matematiska 
lärmiljön utifrån barnens visade intressen. Resultaten av barnsamtalen visar att sex av 
sju barn upplever deras matematiska lärmiljö inomhus som intressant och inbjudande. I 
vårt resultat kan vi slutligen urskilja att alla tre förskollärarnas tolkningar av den 
matematiska lärprocessen följer läroplanen, det vill säga att de strävar efter att stimulera 
och utmana barnen i deras matematiska utveckling för att bidra till ett lustfyllt lärande. 
Utifrån denna studie kan vi se att den pedagogiska inriktningen inte har någon större 
betydelse för barns möjligheter att vara aktiva i sina lärprocesser inom matematik. Det 
som kan ha betydelse är storleken på barngruppen, då det kan bli en problematik för 
förskolläraren att hinna uppmärksamma varje enskilt barn. Slutligen kan vi se att 
samtliga förskollärare arbetar efter läroplanen och strävar efter ett lustfyllt lärande med 
barnens intresse som utgångspunkt, vilket ger barnen möjligheter till att agera aktör och 
medkonstruktör i sin egen lärprocess. Sammanfattningsvis visar vår studie att det 
viktiga är att förskollärare finns närvarande tillsammans med barnen i deras 
lärprocesser, för att uppmärksamma barnens intressen och sedan kunna konstruera nya 
utmaningar med materialet i den matematiska lärmiljön. För vidare forskning skulle det 
vara intressant i ett större perspektiv att undersöka fler förskolor. Får barnen samma 
möjligheter till att agera medkonstruktör och aktör i förskolornas olika verksamheter? 
För att vidga perspektivet ytterligare skulle det vara intressant att studera detta inom 
olika ämnesobjekt i förskolans lärmiljöer. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Frågeställning 

Frågeställning till förskollärare: 
Vad har ni för tankar om utformningen av barnens matematiska lärmiljö utifrån 
läroplansmålet “Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så 
att barnen stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling” (Skolverket, 2016:11).  

Utifrån förskollärarnas svar på denna fråga ställer vi frågor om didaktiska val och 
följdfrågor i relation till utformande av den matematiska lärmiljön. Exempel på 
följdfrågor kan vara: Hur resonerar ni då? Hur menar du nu? Får barnen utforska och 
undersöka själva? 
Sedan följer vi upp med följdfrågor utifrån förskollärarnas svar. 

Frågeställningar till barnen: 
-Vad brukar ni leka med här? 
-Hur många barn brukar ni vara här? 
-Varför är det roligt att vara här? 
-Vad brukar fröken göra här? 

Sedan följer vi upp med följdfrågor beroende på barnens svar. 
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Bilaga 2-Förskolan Fikonet 
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Bilaga 3- Förskolan Mandelblomman 
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Bilaga 4- Förskolan Rosen 
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Bilaga 5- Samtyckesbrev 

2017-10-08 

Till vårdnadshavare, 

Vi heter Catharina Falkenström och Carolin Lindström och studerar till förskollärare vid 
Gävle högskola. Under hösten skriver vi vårt examensarbete. Vi har för avsikt att 
studera förskolans lärmiljöer, utifrån barns och förskollärares tankar kring den. För att 
få vetskap kring detta behöver vi intervjua barn och förskollärare i denna undersökning. 

Detta material kommer endast jag och min studiekamrat att bearbeta, det betyder att 
inga obehöriga kommer att kunna ta del av materialet. Efter bearbetat material är 
förutom jag själv, handledare, examinator och studenter vid ventilering som får tillgång 
till det färdiga materialet där ingen deltagare eller förskola kommer att kunna 
identifieras. Råmaterialet kommer sedan arkiveras på Högskolan i Gävle. 

Endast barn som får tillstånd av Er vårdnadshavare kommer att få deltaga i denna 
undersökning. Om Ert barn inte vill eller ändrar sig under intervjun så avbryts Ert barns 
deltagande i undersökningen. 

Vid frågor får ni gärna kontakta oss på: xxxxxx@student.hig.se eller 
xxxxxx@student.hig.se  

eller vår handledare: xxxxxxx.xxxxxxx@hig.se Telefonnummer: xxx- xxx xx xx 

Med vänlig hälsning 

Catharina Falkenström och Carolin Lindström 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN……………………… 

( )  Ja, jag ger tillstånd för mitt/mina barn att delta i observation och intervju 
med papper, penna, digitala bilder och ljudupptagning 

( )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt/mina barn deltar. 

Vårdnadshavare: ……………………………………………………………….  

Vårdnadshavare: ………………………………………………………………. 

Barnets/barnens namn: 
…………………………………………………………                        
 
 

 
 


