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Efter att ha kämpat i flera månader med detta examensarbete, har vi nu äntligen fått ihop 

ett arbete som vi är nöjda över. Vi har haft motgångar och tillfällen som vi har tyckt 

varit tunga under processens gång, men vi har ändå känt oss positiva och hoppfulla på 
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vill vi även säga till vår handledare Tobias Fredlund som har stöttat oss och gett oss råd 

och tips under processens gång. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och 

vänner som har gett oss stöd under detta examensarbete och även under hela vår 

utbildning. 
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Sammanfattning: Syftet med vår undersökning har varit att undersöka hur tre olika 

pedagogiska inriktningar synliggör matematik för barnen i planerade och oplanerade 

aktiviteter. Vi har intervjuat förskollärare från tre olika inriktningar; traditionellt 

förskolearbete, Reggio Emilia inspirerat arbetssätt och Montessoripedagogik, för att ta 

reda på deras synsätt angående hur de arbetar och synliggör matematik för barnen i 

förskolan. Resultatet visar att det både finns skillnader och likheter mellan dem. Några 

skillnader är att i den traditionella förskoleverksamheten, ansåg förskollärarna bland 

annat att matematiska begrepp är betydelsefullt att använda redan i barns unga åldrar. 

Inom Reggio Emiliapedagogiken är huvudfokus på dokumentationen som viktig och 

inom montessoripedagogiken ansåg de att det är barns arbete med de konkreta 

didaktiska materialen som stödjer lärande. Likheterna som vi ser är i förskollärarens 

arbete med matematik i verksamheten, att de planerar exempelvis inte för en specifik 

matematikundervisning och i de oplanerade kommer matematik in i barnens vardag 

spontat hela tiden. En annan likhet är att förskollärarna anser att miljön ska vara kreativ 

och bestå av mycket material, men även att förskollärarna bör förhålla sig på ett sätt där 

hänsyn tas till barnens olika kunskapsnivåer, för att det ska bli ett roligt och 

meningsfullt lärande i matematik. Slutsatsen av denna undersökning är att matematik 

finns överallt i alla vardagssituationer, och att den är betydelsefull samt att det finns 

kunniga förskollärare som synliggör och främjar barnens matematiska lärande i 

förskolan. Miljön och materialen är också betydande tillgångar som bidrar till att 

synliggöra matematik för barnen, genom att använda konkret material och utforma en 

lärande miljö. 

 

Nyckelord: Förskollärare, Montessori, Reggio Emilia, Synliggörande av matematik, 

Traditionell förskolepedagogik 
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1. INLEDNING 

Runtomkring oss i vår vardag finns det matematik, oavsett om vi tänker på det eller inte. 

Till exempel vad kostar saker och hur mycket har jag kvar till att köpa annat? För att 

kunna klara sig i samhället är det en väsentlig del att lära sig. Att barn får möta och lära 

sig matematik redan när de går i förskolan, har en stor betydelse för deras framtida 

kunskaper i livet (Björklund, 2013). Utmaningen är dock vad barnen ska kunna i denna 

ålder och hur undervisningen ska utformas, till att barnen tar till sig matematiken på 

bästa sätt och att det underlättar för dem högre upp i åldrarna (a.a.). I läroplanen 

uttrycks det tydligt att matematik ska integreras i förskolans vardag, däremot uttrycks 

inga handfasta råd om hur man ska arbeta med matematik (Skolverket, 2016). 

Skolinspektionens rapport (2017) tyder på att det finns brister i arbetet med matematik 

på förskolan. Förskollärarnas osäkerhet i arbetet med matematik gör att de inte kan 

stödja barnen tillräckligt och det begränsar barnens möjligheter till att utvecklas i 

matematik, vilket strider mot läroplanens strävandemål. Detta väckte ett intresse hos oss 

då vi båda har haft svårt för matematik när vi själva gick i skolan, men att vi ändå tycker 

att det är ett intressant och roligt ämne. Med anledning av vad som står i läroplanen om 

matematik, samt det Björklund (2013) och skolinspektionens rapport (2017) visar anser 

vi att matematik är ett viktigt ämne att belysa. 

Vi har valt att undersöka matematikundervisningen inom tre olika pedagogiska 

inriktningar: traditionell förskolepedagogik, Reggio Emilia och Montessori. Avsikten 

med detta arbete är att ta reda på hur de olika pedagogiska inriktningarna synliggör 

matematik för barnen. Som blivande förskollärare har vi en nyfikenhet på hur 

matematikundervisning sker i praktiken (Rienecker, 2003). Vi använder begreppet 

traditionell förskolepedagogik som benämning för det arbete som utförs i traditionella 

svenska förskolor 

Förhoppningen är att denna studie ska bidra med kunskaper i de didaktiska frågorna. 

Bäckman (2015) menar till exempel att; varför och hur ska matematik undervisas, samt 

vad ska det innehålla, vilka barn ska delta, vilket material ska används och när kan 

undervisningen vara meningsfull. Studien vilar på ett sociokulturellt perspektiv och 

baseras på intervjuer som metod. Hädanefter använder vi samlingsnamnet förskollärare 

för lärare, förskollärare, barnskötare och montessorilärare. 

1.1 Avsnittens disposition  

I avsnitt 1 skriver vi om varför vi har valt att skriva om ämnet matematik. Avsnitt 2 

består av bakgrunden som vårt arbete vilar på. Här tar vi upp vad som står i läroplanen, 

samt vad de olika pedagogiska inriktningarna; traditionell förskolepedagogik, Reggio 

Emilia och Montessori står för. Vi redovisar även vad den tidigare forskningen säger 

om ämnet matematik och avslutar med syfte. 

I avsnitt 3 skriver vi om ett sociokulturellt perspektiv, samt de delar vi har valt ut att 
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använda oss av till vårt arbete. I avsnitt 4 tar vi upp den metod som har använts till detta 

arbete. Här skriver vi om vårt metodval, urval av deltagare, genomförande samt 

bearbetningen av datainsamlingen. Avsnitt 5 innehåller resultatet av vår undersökning 

av de olika pedagogiska inriktningarna: traditionell förskolepedagogik, Reggio Emilia 

och Montessori. Resultaten presenteras i de tre kategorierna planerad/oplanerad 

aktivitet, Miljö och material och Förskollärarnas förhållningssätt. I avsnitt 6 diskuterar 

vi vår metod samt våra resultat och slutligen i avsnitt 7 redovisar vi våra slutsatser. 

2. BAKGRUND 

I det här avsnittet beskrivs vad förskolans läroplan 98 (Skolverket, 2016) uttrycker 

avseende barns lärande generellt och matematikundervisning. Vi presenterar även de 

olika pedagogiska inriktningarna; traditionell förskolepedagogik, Reggio Emilia och 

Montessori samt tydliggör vad de står för. Här kommer vi även att redogöra för tidigare 

forskning som tar upp arbetet med matematik, till sist tar vi upp vårt syfte med denna 

studie.  

2.1 Läroplanen 

Till förskolan kommer barn från olika miljöer och i läroplanen (Skolverket, 2016) 

uttrycks att barns personliga erfarenheter ska utgöra grunden och länkas till de 

kunskaper som barnet skapar i interaktion med andra på förskolan. Verksamheten ska 

utformas så att den passar alla barn, och vuxnas samspel är en viktig del för att barnen 

ska få en värdefull närvaro i förskolan, där både omsorg och lärande hör ihop. Barns 

kommunikation är nödvändig för att kunna etablera de gemensamma kunskaperna som 

vårt samhälle kräver (Skolverket, 2016).  

Som strävandemål ska förskolan arbeta så att det enskilda barnet kan tillämpa 

matematik i sina undersökningar och kunna återspegla det för att lösa egna och andras 

problem på olika sätt. Barn ska också öka sin uppfattning om ordning, talbegrepp, antal 

samt förståelse för mängdens egenskaper. Barnet ska utveckla sin kunnighet om läge, 

tid, rum, form och riktning. Förskolan ska vara den plats som grundlägger barnets 

kunskaper, genom att hjälpa barnet att uttrycka sig och urskilja matematiska begrepp. 

Barnen ska också utveckla användningen av matematiska begrepp och kopplingen till 

de begreppen (Skolverket, 2016).  

Ett av förskollärarens uppdrag är att väcka barns intressen för matematik och uppmuntra 

dem att tillämpa matematik i förskolans vardag. Det barnet säger och visar sitt intresse 

för ska vara grunden vid planeringen, samt även för hur miljön ska utformas. Av 

läroplanen framgår att barn skapar sina kunskaper på olika sätt; ”Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli 

mångsidigt och sammanhängande” (Skolverket, 2016, s. 6–7). 
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Miljön i förskolan ska vara trygg, samt erbjuda barnen möjligheter till lek och även 

locka dem till andra aktiviteter. Den ska även väcka barnens nyfikenhet till att 

undersöka sin omgivning med stöd av de vuxna. I samspelet ska vuxna ta hänsyn till det 

enskilda barnets behov (Skolverket, 2016). Läroplanens skrivningar om temainriktat 

arbetssätt som stöd för barns lärande och att miljön kan erbjuda möjligheter till lek och 

utforskande väcker intresse av hur arbetssätt påverkas av olika pedagogiska inriktningar 

(Skolverket, 2016). I nästa avsnitt ger vi därför en bakgrund till det vi benämner 

traditionell förskolepedagogik. 

2.2 Traditionell förskolepedagogik 

Friedrich Fröbel (1782–1852), arbetade som pedagog och tyckte det var viktigt att alla 

människor skulle få samma undervisning på lika villkor. Denna filosofi och arbetssätt 

finns än idag i den traditionella svenska förskolan. Han ansåg att förskolan ska arbeta 

med barnen i centrum och att leken har en stor betydelse för inlärningen (Wallström, 

1992). Fröbel förordade att människor måste arbeta aktivt för att de ska utvecklas eller 

lära sig; ”Det som är av naturen givet är verksamhetsdriften, som hos barn tar sig 

uttryck i lek och arbete” (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003 s.21). Enligt 

Ackesjö (2010) har förskolan flyttat från socialnämnden till skolverket och fick sin egen 

läroplan 1998. Denna reform innebär att förskolan har fått en status i samhället, från att 

ha varit en plats för bara omsorg till att nu räknas in under skolformen. I den kommande 

texten tar vi upp vad en traditionell förskolepedagogik nämner om miljö och material. 

2.2.1 Miljö och material   

Wallström (1992) refererar till Fröbel, att miljön ska vara lekfull och det är leken som 

ska vara i fokus, det är då barnen lär sig bäst. Fröbel ansåg att det inte fanns någon 

skillnad mellan att barnen lekte och att de samtidigt höll på med något kreativt. Det 

måste vara på barnens egna initiativ som de lär sig saker. Fröbel ansåg att förskollärarna 

aldrig fick skynda på barnens lek utifrån att de hade ett pedagogiskt syfte. Han ansåg 

även att barnen måste få leka redan från födseln, för om förskollärarna tvingade barnen 

till att hålla på med aktiviteter och lära sig saker på en gång, fick de en motsatt effekt 

och de tog ifrån barnen dess glädje till att lära sig något nytt (a.a.). 

Enligt Wallström (1992) ansåg Fröbel att barnen skulle ha material i förskolan, det var 

väldigt viktigt utifrån en lärandesynpunkt. Han ansåg att bra material skulle vara både 

lockande och intressant för både äldre och yngre människor. Ett material som han 

skapade var de så kallade lekgåvorna, och när barnen använde de kunde de till exempel 

förstå hur matematiken är sammansatt på ett enkelt sätt. Matematiken och leken blev på 

det sättet en naturlig kombination (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

Öman (1991) har delat in Fröbels 20 lekgåvor i fyra olika grupper: 

1.Lek med kroppar - exempelvis boll och kub m.m. 

2.Lek med ytor - exempelvis papperskvadrater för vikning 
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3.Lek med linjer - exempelvis den tecknade och den sydda linjen  

4.Lek med punkter - exempelvis stenar, snäckor och pärlor 

(Öman, 1991, s.37)  

Dessa lekgåvor bestod av konkret material som används i styrd lek av de vuxna, vilket 

innebar att de endast blev betydelsefulla när någon vuxen hade planerat dem. Öman 

(1991) anser att dessa lekgåvor är bra undervisningsmaterial, men att det är få 

förskollärare som vet hur de tillämpas. Lekgåvorna fick även motstånd från Alva 

Myrdal 1935, då hon ansåg att materialet var för svårt att använda för de yngre barnen. 

Hon ansåg att det skulle finnas genuina leksaker för samtliga barn, såsom dockor och 

byggklossar m.m. Efter några tiotal år framåt började pedagogiken som inspirerats av 

Fröbel att suddas ut mer och mer, för att sedan byggas upp till dagens 

förskolepedagogik (a.a.). 

Vallberg Roth (2011) menar att under 80-talet blev matematikens betydelse mer 

påtaglig i förskolan och att matematiklärande bland annat skulle ske under 

vardagssituationer. Några exempel på sysselsättning då matematik används i 

vardagssituationer i förskolan är; när barnen arbetar med att sortera, lägga pussel, spela 

spel, leka med vatten, använda siffror och att bygga m.m. Detta är mer likt det som vi 

benämner för matematik i förskolan idag 2018. I den följande texten går vi in på hur 

förskollärarnas förhållningssätt kan beskrivas enligt traditionell förskolepedagogik.  

2.2.2 Förskollärarnas förhållningssätt 

Enligt Wallström (1992) ska förskollärarna se alla barnen. De ska iaktta barnen och 

observera deras reaktioner på om de förstår undervisningen. Utifrån det ska 

förskollärarna hjälpa barnen använda de rätta verktygen. En annan aspekt som 

författaren tar upp är att Fröbel tyckte det var viktigt att förskollärarna är väl insatta i 

betydelsen av leken för att barnen ska kunna utvecklas inom många olika områden. 

Fröbels tankar om lekens betydelse är även tydligt i dagens styrdokument och 

förskollärarens förhållningssätt. De bör förhålla sig till barns lek i utformande av 

lärandesituationer. I läroplanen står det att leken är en central del av barns utveckling 

och lärande, detta gäller även den matematiska utvecklingen. Det står också att genom 

ett medvetet nyttjande av leken, skapar det en bra stimulans för barns kommunikation, 

fantasi och problemlösning. Enligt läroplanen ska förskollärarna ansvara för att arbetet i 

barngruppen verkställs, att barnen blir inspirerade samt utmanade och därmed utvecklas 

i sina matematiska kunskaper (Skolverket, 2016). När förskollärarna blir medvetna om 

sitt ansvar, bidrar detta till att de tar ställning och förhåller sig medvetet till hur arbetet 

med matematiken ska vara. Carlgren (2005) menar att förskollärarnas medvetenhet är en 

viktig del i förskollärarnas förhållningssätt i en traditionell förskolepedagogik. 

Författaren menar att förskollärarna ska vara öppna för förändringar, lita på sin egen 

förmåga och kunna utvecklas ihop med andra på förskolan. På så sätt förbättras även 

barnens matematiska kunskaper (Carlgren, 2005). 
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2.3 Reggio Emiliapedagogiken  

Reggio Emiliapedagogiken är grundad av italienaren Loris Malaguzzi (1920–1994) som 

menade att barn har hundra språk och att de därmed har många olika sätt att uttrycka sig 

på. Han ansåg att det var mycket viktigt att barnen fick kommunicera på många 

varierande sätt oavsett om det var med talspråk, bildspråk eller kroppsspråk. Inom 

denna pedagogik bör barn således ges många möjligheter att utforska matematik och ett 

exempel på det kan vara att de använder sitt kroppsspråk för att mäta hur något är, sitt 

bildspråk för att utforska skillnader i storlek och med talspråk uttrycka skillnader i längd 

(Wallin, 1999). Ett annat kännetecken för denna pedagogik är att dokumentation är en 

stor betydelse för den matematiska utvecklingen (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). I den kommande texten tar vi upp vad miljö och material har för 

betydelse i Reggio Emiliapedagogiken. 

2.3.1 Miljö och material  

Reggio Emiliapedagogiken anser att miljön har en stor betydelse. Den betraktas som 

den tredje pedagogen. I miljön finns det en ateljé som inspirerar barnen till att skapa 

något eget, istället för att använda sig av någon färdigbyggd leksak eller berättelse. Här 

får barnen använda sig av sin egen fantasi att uttrycka sig på (Wallin, 1999). Dahlberg 

och Åsén (2011) anser att miljön är den plats som barnen får tillfällen till att effektivt 

prova och undersöka saker för att kunna lära sig saker på egen hand. En annan 

utmärkande sak för Reggio Emilia miljön är de låga möblerna i barnens höjder. I denna 

miljö finns även piazza, som är ett torg där alla barnen kan mötas och prata eller leka 

tillsammans (Wallin, 1999). 

 

Att barnen får ha tillgång till många olika slags material är av stor betydelse för deras 

matematiska lärande. Om miljön är rik och utrustad med lockande material leder detta 

till att barnen blir inspirerade till att utforska sin omgivning. När barnen blir aktiva i sitt 

skapande av matematiska kunskaper formas de till rika barn. Barn framträder på olika 

sätt beroende på vilken miljö eller material som blir presenterat för dem. Det gäller att 

förskollärarna är öppna för barnens idéer och tror på barnens egna talanger och att barn 

inte tänker som vuxna. Barns upplevelser och funderingar förändras ständigt och därför 

viktigt att även deras miljö och användning av material, förändras och anpassas för att 

barnen på så sätt ska kunna utvecklas i sina matematiska kunskaper och att det inte blir 

stagnerat (Linder, 2016). I den följande texten går vi in på hur förskollärarnas 

förhållningssätt kan vara inom Reggio Emiliapedagogiken. 

2.3.2 Förskollärarnas förhållningssätt 

 

På Reggio Emilia-inspirerade förskolor anser förskollärarna att barnen kan, att de själva 

vill växa och har egen motivation. Däremot menar de att barnen inte skapar sin egen 

värld på egen hand utan behöver stöd av vuxna. De vuxnas förhållningssätt är att vara 

lyhörda till det barnen säger och gör, även att de dokumenterar vad barnen sysslar med 
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är bland annat av stor betydelse när det gäller matematiklärande. Dokumentation är ett 

viktigt redskap att använda sig av för att kunna få syn på vad barnen lär sig och 

tillsammans kunna reflektera över det. Det utvecklar även verksamheten (Wallin, 1999).  

Förskollärarnas förhållningssätt mot barnen förutom att vara lyhörda innebär också att 

kunna utmana barnen i sitt matematiska lärande. Detta är vad Björklund (2013) menar, 

att presentera matematik på ett lustfyllt sätt, att barnen uppmuntras att lära sig 

matematiska begrepp naturligt. Matematiken finns som en del av vår värld och något 

som finns runtomkring oss, men det är förskollärarna som siktar ljuset på den så att den 

blir synlig för barnen. På det sättet upptäcker barnen matematiken tidigt och det 

underlättar för dem att kunna klara sig i deras fortsatta utbildning när de möter 

matematik (Björklund, 2013).  

 

2.4 Montessoripedagogiken 

Grundaren till montessoripedagogiken var Maria Montessori (1870–1952), hon hade en 

stor tillit till barns egen förmåga. Hon menade att barnen var begåvade och hade 

talanger inom många olika delar av livet. Detta är något som genomsyrar 

montessoripedagogiken än idag, att barnen är starkt motiverade till att klara sig själva 

och de vill lösa problem på egen hand. Något som mer är förknippat med denna 

pedagogik är den psykiska utvecklingen, något som grundar sig på barns behov i olika 

perioder som barnet befinner sig i (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). 

Tebano Ahlquist (2012) kallar de psykiska utvecklingsperioderna för de sensitiva 

perioderna. Det rör sig om olika faser som barnen befinner sig i, då de är mottagliga till 

att lära sig något nytt. Det handlar även om i vilken ålder och hur moget barnet är, som 

avgör vilken typ av kunskap de kan lära sig. 

Inom montessoripedagogiken uttrycks det att individen är född med förmågan att vara 

noggrann och själv kunna dra slutsatser. Denna begåvning som vi människor besitter är 

det grundläggande inom matematiken. Till skillnad från exempelvis djur är människan 

den enda som har en matematisk förståelse (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

2008).   

Ett annat kännetecken för denna pedagogik är de konkreta materialen, som 

förskollärarna använder när de undervisar barnen (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2003). ”Genom att göra matematiken konkret kan barn nå en abstraktionsnivå 

som vore omöjlig enbart med ord” (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008, 

s.204). I den kommande texten tar vi upp vad miljö och material har för betydelse i 

montessoripedagogiken. 

2.4.1 Miljö och material  

Att utforma miljön på en montessoriförskola är en av de mest betydelsefulla uppgifterna 

som en förskollärare kan ha, då miljön har en stor inverkan på barnens lärande. 

Rummen ska vara vackra, uppmuntrande och allt material ska stå på sin plats, då det 
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frambringar en trygghet hos barnen (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

2008).    

Enligt montessoripedagogiken ska barnen få vara involverade i det samhälle som finns 

utanför förskolans väggar, de ska exempelvis få öva på uppgifter utifrån praktiska 

material. Därtill är den fysiska miljön inredd utifrån verkligheten med bibliotek, ateljé, 

laborationshörna samt ett kök för barnen. I köket får barnen till exempel hjälpa till att 

förbereda lunchen på förskolan genom att uppskatta mängder och prova på olika 

måttenheter, detta gör att de ökar sin kunskap inom matematik. Detta leder även till att 

barnen lär sig bland annat om jämställdhet och självständighet, så att de kan klara sig i 

vardagen oavsett kön, samt att det på lång sikt får samhället att fungera (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds, 2008).   

Genom montessoripedagogiken är det viktigt att inte skilja på kropp och tanke (Tebano 

Ahlquist, Gustafsson & Gynther, 2018). Ett kännetecken för montessoripedagogiken är 

att: ”Barn lär sig med hela kroppen och måste få utvecklas på alla plan – motoriskt, 

emotionellt, socialt, andligt och intellektuellt - för att kunna bli väl fungerande 

människor” (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008, s.19). Vidare tar 

författarna upp att när barn ska lära sig saker behöver de vara aktiva, då kroppsrörelse är 

väldigt betydelsefullt för att barnen ska kunna tillägna sig kunskap och få flera sinnen 

involverade. 

Inom montessoripedagogiken är frihet och självständighet två viktiga begrepp och 

därför skulle det vara omöjligt att uppnå olika målsättningar utan att ha tydliga 

montessorimaterial. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) menar att det är 

genom de olika materialen som barnen lär sig, men också för att de får använda sig av 

flera olika sinnen. Det finns skapade montessorimaterial inom varje ämne, och alla de 

följer samma grundregler: 

 

Isolering - Materialen sätter fokus på en sak i taget   

Storlek - Allt material är anpassat till barnen   

Sensorisk - Att barn får använda fler sinnen, leder till en djupgående förståelse   

Attraktiv - Allt material ska vara inbjudande och lockande för barnen   

Direkt syfte - Allt material har ett direkt syfte, som ska vara tydligt   

Indirekt syfte - Materialen är en uppladdning inför något som kommer senare   

Självrättande - Materialen är självrättande, vilket gör att barnen klarar sig själva   

Användningssätt - Materialen går från lätt till svårt   

(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 2008, s.116–117) 

Signert (2012) har undersökt den didaktiska frågan om vilka olika alternativ som finns 

till lärande och som blir synliga då barnen använder de montessori sinnestränande 

materialen. Resultaten visar att vid de tillfällen då barnen använder de sinnestränande 

materialen själva i den fria leken, uppmärksammar de materialens variationsmönster 

och därmed variation. Signert menar att det är bra att barnen får hjälp av förskolläraren 
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med hur montessorimaterialen ska användas, men det är också en fördel att barnen 

provar på själva och använder materialen fritt. Detta leder till att barnen använder sin 

kreativitet, det är även bra att de observerar hur kamraterna använder materialet för att 

de ska kunna lära av varandra. Till slut har barnen provat på och tränat på de materialen 

på olika sätt så att barnen har uppnått det mål som materialet var avsett för (a.a.). I den 

följande texten går vi in på hur förskollärarnas förhållningssätt ska vara i 

montessoripedagogiken. 

 

2.4.2 Förskollärarnas förhållningssätt   

Inom montessoripedagogiken ska förskollärarna vara uppmuntrande och engagerade, 

men även hålla sig i bakgrunden istället för att hela tiden undervisa. De ska iaktta 

barnen och se hur mogna barnen är, för att på så sätt kunna ge dem de rätta verktygen 

för att de ska kunna utvecklas åt rätt håll (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

2008). 

Enligt Tebano Ahlquist, Gustafsson och Gynthers (2018) läsning av Montessori, anses 

det att en förskollärare ska ha ett djupgående intresse för det barn som växer, för att 

kunna lära känna och förstå barnet. Därmed behöver förskolläraren förbättra sitt 

kunnande när det gäller att observera och att barnet får en central plats. Barn ska bli 

inspirerade till att aktivt vilja delta i en aktivitet, för att kunna utveckla sin egen 

uppfattning och sin kunskap. Den centrala tanken är inte att förskolläraren ska förmedla 

kunskap, utan att barnen själva ska ta egna initiativ till att vilja lära sig. När barnen tar 

initiativ till att börja arbeta med ett material och vilja lära sig, då är det viktigt att man 

som förskollärare inte stör barnet, inte ens för att ge positiv uppskattning. Då 

koncentration är något som barnet har byggt upp under en längre period (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds, 2008). 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) tar upp att som förskollärare 

behöver man arbeta med sig själv för att man ska kunna bli respektfull och öppen, så att 

man förstår vad barnen funderar på. Det är även viktigt att förskolläraren utformar en 

lugn miljö och engagerad stämning så att alla barn mår bra. 

2.5 Tidigare forskning om matematik 

Till detta examensarbete har vi sökt efter relevanta artiklar, rapporter och avhandlingar 

som handlar om matematik. Vi har gjort detta genom databassökning i ERIC 

(EBSChost) och Google Scholar. I ERIC (EBSChost) använde vi oss av sökorden: 

preschool children, early education, mathematics, preschoolteacher, mathematics 

teaching, early childhood education. Vi har även kombinerat dessa ord med varandra 

och använt oss av avgränsningsord och tecken som or och and och *. Vi har begränsat 

våra sökningar genom att använda oss av peer reviewed och full text, samt publication 

date mellan åren 2000–2018. När vi la till avgränsningen source types - reports fick vi 

en större andel sökträffar som var relevanta till vår studie. I Google Scholar använde vi 
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oss av sökorden: matematik i förskolan, barn, matematik, förskolans matematik. 

Årsintervallen var även där mellan åren 2000–2018. Vi har även använt oss av våra 

tidigare kursböcker i vår utbildning, samt ny litteratur inom vårt valda ämne om 

matematik som vi funnit på HIG:s bibliotek. 

Det finns forskning (Jonsson, 2016) som bekräftar att barns delaktighet i förskolans 

verksamhet bidrar till att de utvecklar matematiska begrepp i interaktion med andra barn 

och vuxna. För att göra barnen delaktiga behöver förskolläraren ge barnen det utrymme 

som de behöver för att handla och reflektera över sina egna handlingar. Jonssons (2016) 

studie visar även på att små barn lär sig bäst ett matematiskt innehåll när de blir 

involverade i ett samtal. Med detta menas att ett brett samtal parallellt med barns 

handlingar leder till att barnen blir aktiva deltagare. Ett sådant förhållningssätt lockar 

barnen till att delta i ämnet med lust och vilja. Studien visar även att förskollärarens 

förhållningssätt är avgörande i samspelet, för att kommunicera ett innehåll (Jonsson, 

2016). Detta matematiska förhållningssätt är även Björklund (2013) inne på, där barns 

delaktighet och utrymme för reflektion i relation till ett matematiskt innehåll i 

oplanerade aktiviteter och genom leken är gynnsamt för matematiklärande.  

De planerade aktiviteterna behöver inte vara den enda vägen för att barnen ska lära sig 

matematik utan barn kan ta till sig begrepp och ord via samspelet tillsammans med 

varandra och vuxna helt naturligt. Engagerade förskollärare med sitt kunnande, 

stimulerar barnen att skapa sina matematiska kunskaper genom att ta till vara på de 

vardagshändelser som sker över dagen och göra det matematiska innehållet synligt för 

barnen. Förskollärarna ser även på den fria leken som en stor betydelse för barns 

matematikutveckling (Emanuelsson & Doverborg, 2006). 

Men hur gör förskollärare barnen delaktiga i leken? Resultaten från Kaartinen och 

Kumpulainens (2012) studie visar att de styrda aktiviteterna eller med andra ord de 

planerade bidrar till att barnet blir involverad i samspelet med andra och därmed lär sig 

lättare. Detta synsätt på de planerade aktiviteterna skiljer sig från vad Emanuelsson och 

Doverborg (2006) menar på, att de planerade aktiviteterna inte är den enda vägen för att 

barn ska lära sig matematik. Däremot anser Kaartinen och Kumpulainen (2012) att 

barnets deltagande är det som gör att barnet expanderar sina matematiska begrepp 

genom att stöta på problemlösningar. Enligt Bäckman (2015) handlar undervisningen 

också om de didaktiska frågorna. Dessa innebär att förskollärarna bör vara medvetna 

om varför de ska lära barn, liksom vad som är syftet. Hur ska detta lärande ske och när, 

samt i vilka vardagssituationer är lärandet mest meningsfullt? 

 

Även Björklund (2013) är inne på hur barnen ska lära sig det matematiska språket. Hon 

menar att genom att barnen samverkar med andra och använder sig av både verbala och 

icke verbala symboler, exempelvis att uttala siffran 5 och samtidigt visa med handen 

fem fingrar. Andra uttrycksformer kan också vara gynnsamma och bidra till att barnen 

skapar sig en förståelse och därmed ökar sitt ordförråd, som till exempel att barnen får 

måla bokstaven 5 eller sjunga fem apor hoppade i sängen. Barnen får utmaningar av de 

vuxna genom frågor och i vardagssituationer. Detta tankesätt är kärnan i undervisningen 
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när förskolläraren planerar och utformar verksamheten (Säljö, 2011). Det är också 

angeläget att förskolläraren utgår ifrån barnens perspektiv då barnen lär sig bäst när 

deras intressen och erfarenheter tas tillvara. Doverborg (2002) skriver att om barnen får 

möjligheter till att reflektera över matematiken naturligt, får de en tilltro till ämnet och 

skapar en nyfikenhet som drivkraft för lärandet, med det menas att i den spontana och 

fria leken skapar barnen sin lärdom impulsivt. Det stämmer även överens med vad 

Bäckman (2015) betonar med att leken är av stor betydelse för matematiklärandet. 

Författaren menar att det är genom leken som barnen uppfattar likheter, olikheter, 

upptäcker mönster, uppskattar mängder och tyngder. Det medför att barn på det sättet 

skaffar sig grundläggande matematiska erfarenheter och barnen får en god start för sin 

fortsatta utbildning (a.a.). 

Björklund (2013) anser att matematiken således handlar om att kunna jämföra och 

urskilja saker och ting, om de är lika eller olika samt att värdera mängder. I mätningen 

kan barnen jämföra olika saker med varandra. Författaren menar att för att barn ska 

kunna urskilja ett matematiskt innehåll behöver de erfara det på olika sätt, det vill säga 

genom variation och då är det något som är konstant och något som varierar. Matematik 

handlar också om att barnen ska kunna uppmärksamma om vissa delar av helheten har 

försvunnit eller lagts till. Denna förmåga har människan skapat sig för länge sedan. 

Författaren menar att människor har skapat och använt sig av olika enheter såsom 

kilogram, meter och minuter i många år. Enheterna fick sina namn och antal 

symboliserade, för att kunna registrera arbete. Både tal och symboler är viktigt för att 

intyga det människor gör och ger instruktioner för deras sysselsättningar. Detta blir en 

länk mellan människor att kommunicera med varandra. På det sättet menar Björklund 

(2013) att talspråket, siffror, symboler och kulturens skapande är det som förmedlar 

informationen mellan individer. Bäckman (2015) anser att förskollärarna bör stödja 

barnen i deras utveckling exempelvis genom att rikta fokus mot ett specifikt innehåll, 

som kanske är nytt för barnen. Detta är en process där både barn och vuxna bör 

samspela med varandra. Samt att resultatet kan variera utifrån vad barnen har för 

kunskap sedan tidigare. Detta är även något som Björklund (2008) skriver om. 

Notari-Syverson och Sadler (2008) har undersökt barns matematik i tidiga åldrar. 

Undersökningsresultatet visar att små barn har mer förståelse för matematiken än vad vi 

tror. I förskolans verksamhet, oplanerade aktiviteter och i vardagshändelser lär sig 

barnen matematiska begrepp. Casey, Lombardi, Thomson, Nguyen, Paz, Theriault och 

Dearing (2018) säger att om barnen får stöd i tidig ålder med att växla mellan ord och 

siffror, skapas en förståelse för mängder. Detta gör att barnen blir mogna till att ta emot 

matematiken i förskolan och blir redo för att börja i skolan. 

Det finns även forskning som studerat flerspråkiga barn och deras lärande i 

matematiken. Bagger (2017) har gjort en studie där hon undersöker flerspråkiga barns 

prestation i ämnet matematik. Författaren har följt deras utveckling från årskurs tre till 

gymnasiet, där hen finner att konsekvensen av att eleverna inte har fått ett språkligt stöd 

i matematik bidrar till ett sjunkande resultat. Det är inte osannolikt att om eleverna får 

stöd redan i förskolan kan de övervinna sina svårigheter i framtida utbildningar.  
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Celik (2017) talar om att mycket handlar om vilken inställning som förskollärarna har 

till matematik. Det är de som avgör vilken inställning som barnen kommer ha till 

matematik i framtiden. Bäckman (2015) skriver om att blivande förskollärare ibland 

visar ovilja att arbeta med matematik, ofta därför att de själva inte har en positiv 

upplevelse av matematik. Författaren menar att detta synsätt ändrades när förskollärarna 

upptäckte att matematik i förskolan är mycket mer än bara räkning. Vidare tar Franzén 

(2014) upp att när det gäller yngre barn är det viktigt att de får använda sig av kroppen 

när de ska lära sig nya saker och inte enbart prata om de matematiska begreppen. 

2.5.1 Sammanfattning av litteraturen 

Summeringen av denna tidigare forskning av matematik är att om barnen är delaktiga i 

förskolan, medverkar det till att de förbättrar sina matematiska begrepp i samspel med 

andra. Genom samtal och kroppsrörelse lär sig små barn bäst ett matematiskt ämne, men 

även förskollärarens förhållningssätt är en väsentlig del i detta. För små barn har en 

större uppfattning om matematik än vad vi tror, därför är förskollärarna ett stort stöd för 

barnen här. Då de kan stötta och hjälpa barnen att göra det lättare för de att klara sig i 

skolan när de blir äldre. För förskollärarnas inställning till matematik påverkar barnen 

mer än vad vi tror. 

Matematiklärande finns både i leken och i oplanerade/planerade aktiviteter och barnen 

kan ta lärdom av både ord och begrepp helt spontant i interaktion ihop med andra. Då 

förskollärarna anser att den fria leken har en stor betydande roll, eftersom där lär sig 

barnen betydande kunskaper som påverkar de längre upp i åldrarna. 

Kunniga förskollärare kan göra matematiken synlig och inspirera barnen till att lära sig 

matematik i alla vardagshändelser som sker över en dag. Det är även viktigt att 

förskollärarna utgår ifrån barnens perspektiv och stöttar barnen i deras matematiska 

utveckling.  

 

I de planerade aktiviteterna blir barnen delaktiga ihop med andra som leder till att de lär 

sig lättare, då de kan stöta på problem som de kan hjälpas åt att lösa tillsammans med 

andra. I dessa planerade aktiviteter borde även förskollärarna vara medvetna om vad 

som är syftet med undervisningen och varför de ska lära barnen matematik. Det är även 

viktigt att de låter barnen få begrunda matematik, så att de kan skapa sig en glädjefylld 

lust till att vilja lära sig matematik.  

Genom att barnen använder sig av både verbala och icke verbala tecken och språk, 

skapar de sig ett större matematiskt ordförråd. Även när det gäller att kunna urskilja 

matematik behöver barnen få uppleva det genom förändring och oföränderlighet.  

2.6 Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av den redovisade forskningen avser vi att närmare undersöka hur 

förskollärare arbetar för att synliggöra matematik för barn i förskolan. Syftet med vår 



 

13 

 

studie är att undersöka hur tre olika pedagogiska inriktningar synliggör matematik för 

barnen i planerade och oplanerade aktiviteter. Vi är intresserade av hur den matematiska 

miljön utformas, vilket material som används och vilket förhållningssätt som anses 

viktigt i de olika inriktningarna. För att kunna nå vårt syfte kommer vi att utgå ifrån 

följande forskningsfråga:  

Hur visar förskollärarna barnen att de arbetar med matematik? 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV  

I det här avsnittet introduceras ett sociokulturellt perspektiv, samt vad det handlar om 

och vilka begrepp vi valde som relevanta till vår undersökning. Begreppen används som 

verktyg när vi ska tolka och analysera vårt resultat.   

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt Säljö (2011) handlar lärandet i ett sociokulturellt perspektiv bland annat om 

interaktionen mellan individer, och språket blir en betydelsefull faktor i denna 

interaktion. Grundaren av det sociokulturella perspektivet Lev Vygotskij (1896–1934), 

var en sovjetisk pedagog och psykolog som studerade individens utveckling och i vilka 

sammanhang som lärandet sker. Han ansåg att språket är det gemensamma verktyget 

mellan individer och har en betydelsefull funktion för lärandet. Vidare förklarar Säljö 

(2011) att Vygotskij betraktade barnets kulturella utveckling på två plan; den sociala, 

där barnet med hjälp av språket kommunicerar med andra på ett ”yttre” plan och den 

individuella, där barnets tänkande sker med hjälp av språket på ett ”inre” plan. 

Vygotskij klassificerade det yttre planet till interpsykologisk och det inre planet till 

intrapsykologisk. 

Det är via språket och andra kommunikativa redskap som människor skapar sitt 

tänkande och formas till de individer de är. Människor utvecklas över tid i samspelet 

med varandra med hjälp av kommunikativa verktyg som i det sociokulturella 

perspektivet kallas för de kulturella redskapen (Säljö, 2011).   

Enligt Säljö (2011) ansåg Vygotskij att människans utveckling och tillvägagångssätt är 

både biologiskt och kulturellt. Den biologiska utvecklingen är lika för alla och oavsett 

var barnet är fött i världen. Att barnet utvecklas i sin kropp är en process som alla barn 

går igenom, det är ingen skillnad på om barnet kommer ifrån Kina eller Sverige. 

Däremot skiljer sig språket och den kulturella utvecklingen sig oerhört mycket (a.a.). 

När barnet behärskar de biologiska färdigheterna kan de kommunicera och upptäcka sin 

omgivning via sitt kroppsspråk. Men när det verbala språket utvecklas hos barnet blir 

han eller hon delaktig i sin kultur och skapar därmed sina erfarenheter utifrån den 

kulturen som barnet är en del utav. 

Säljö (2011) refererar till vad Nelson (1996) säger om när barnet erövrar språket, är det 

som framträder först det kulturella inflytandet och inte den biologiska färdigheten. Det 
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verbala språket blir så småningom ett effektivare medel för kommunikation än det 

kroppsliga. Det innebär att kunskap fortfarande skapas via kroppens språk, men att talet 

blir det centrala medan kroppsspråket tonas ned (a.a.). Människors utveckling är således 

beroende av kulturen och de färdigheter som man själv redan har. För att få mer 

förståelse för hur kulturen och individen är ihopkopplade och påverkade av varandra, 

kommer vi i de här kommande begreppen förklara lärandet mer detaljerat. 

 

3.2 Den proximala utvecklingszonen   

Enligt Bråten (1998) ansåg Vygotskij att individens existens alltid är under en pågående 

process, där barnet tar till sig nya kunskaper och konstant förändrar sina tankar. De 

situationer som barnet är delaktiga i, kan förändra hans eller hennes föreställningar. Det 

betyder att med hjälp av de personer och redskap som finns i omgivningen ökar barnet 

sina kunskaper. Detta kallade Vygotskij den närmaste utvecklingszonen eller zone of 

proximal development (ZPD). Vidare förklaras den närmaste utvecklingszonen, som att 

en mer kompetent person vägleder en annan. I barnens omgivning kan även barnen 

hjälpa varandra och lära av varandra, som till exempel om ett barn har mer kunskaper 

inom att räkna kan den hjälpa sina kamrater (Säljö, 2014). Detta synsätt för lärandet har 

Bråten (1998) beskrivit som en kompensering för det gamla tankesättet där lärandet ses 

som att kunskap överförs från avsändaren/förskolläraren till mottagaren/barnet. Enligt 

Bråten (1998) anser Vygotskij att kunskaper konstrueras tillsammans. Barnet har redan 

sina tidigare erfarenheter, men i möten med andra och användandet av språket som ett 

psykologiskt redskap eller som Säljö (2011) menar, ett mentalt redskap stiger barnets 

nivå av kunskap som barnet redan har till en högre psykologisk nivå. Avståndet mellan 

det barnet redan har som kunskap och det barnet är på gång att skaffa sig är den 

närmaste utvecklingszonen (Bråten, 1998). Det som är unikt med språket som ett 

kulturellt redskap, är att det används mellan människor och inom människor för 

överföring och informationsbyte. På det viset kan människor vara deltagande i 

varandras synsätt och därmed bidragande till att ändra varandras uppfattningar eller 

skapa nya sådana (Säljö, 2011). I den kommande texten kommer vi förutom de 

psykologiska redskapen, även att ta upp de fysiska redskapen som är en funktion för 

människors utveckling. 

3.3 De kulturella redskapen  

För att människor ska kunna kommunicera med varandra och utvecklas i den 

ovannämnda zonen, den närmaste utvecklingszonen behöver de vissa redskap. Enligt 

Säljö (2014) talar Vygotskij om två begrepp som de kulturella redskapen bidrar med till 

människors utveckling och lärande: de fysiska och de psykologiska (mentala) verktygen 

för kommunikation. Vygotskij menar att de fysiska verktygen som individer använder 

sig av för kommunikation såsom böcker, papper, pennor och så vidare, blir lättare för 

individer att förstå saker och ting på ett konkret sätt på ett “yttre” plan, medan de 

psykologiska verktygen, det vill säga språk och symboler är bidragande till utveckling 

av de abstrakta begreppen på ett “inre” plan (Säljö, 2011). När människor har fått 
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förståelse av användandet av både de fysiska och psykologiska redskapen som 

medierande hjälpmedel av kunskap, utvecklas de vidare till att bli aktiva deltagare i den 

kultur och samhälle som de lever i (a.a.). I följande text beskrivs närmare hur 

förskolläraren kan vara ett medierande redskap, som vägleder barnet till att grundlägga 

sina kunskaper.  

3.4 Mediering   

Enligt Säljö (2011) studerade Vygotskij kopplingarna mellan de begrepp som individen 

lär sig i vardagen spontant, och de som nämns i samband med lärandet som sker i skola 

/ förskola (formell). Vygotskij ansåg att skolan ska förstärka de färdigheter som barnet 

redan har med sig från tidigare upplevelser och sätta ord på det. I samspelet med 

förskolläraren ska de spontana begreppen som barnet har med sig kopplas samman till 

de abstrakta genom att förskolläraren använder begrepp och ord samt förklarar dem, 

likaså när, var och i vilka sammanhang de ska användas. På det sättet kan barnet 

associera de begreppen till sina tidigare erfarenheter. I vardagen skapas begrepp och ord 

i omgivningen spontant i interaktion med andra. I skolan och förskolan blir 

förskollärarens uppdrag att länka de spontana begreppen till de mer abstrakta. På det 

sättet spelar förskolläraren en medierande roll som gör det lättare för barnet att nå de 

abstrakta begreppen (a.a.).  

Att skapa en betydelsefull vägledning är inte en lätt uppgift. Detta kräver att 

förskolläraren utformar en givande undervisning, som tar hänsyn till barnets nivå utifrån 

var barnet befinner sig i sin egen utveckling, samt att använda hans eller hennes 

kulturella förutsättningar. Undervisningen ska ha en innebörd och ett syfte för att lyckas 

lämna intryck hos individerna (Bråten 2011). Kortfattat och enligt Bråten (2011) 

betraktades inlärningen av Vygotskij som en kulturöverföring som sker i ett samhälle. 

Enligt ett sociokulturellt perspektiv är lärandet en pågående process i människors liv 

som aldrig tar slut (Säljö, 2011). 

4. METOD 
 

Vår idé från början var att vi ville undersöka förskolor som arbetade inriktat med 

matematik, men vi fick inte tag på några sådana förskolor. Vi gick därför vidare med 

vår idé om att intervjua förskollärare från tre olika pedagogiska inriktningar. I följande 

text kommer vi att beskriva mer i detalj om vår metod. 

 

4.1 Metodval  

Till detta arbete valde vi att intervjua sex förskollärare som arbetade på förskolor med 

fokus på de olika pedagogiska inriktningarna Traditionell förskolepedagogik, Reggio 

Emilia och Montessori. Vi ville undersöka hur matematiken lyfts fram för barnen och 

hur förskollärarna gör det synligt för barnen i de olika förskolorna. Därför valde vi att 

använda oss av semistrukturerade frågor, när vi intervjuade förskollärarna för att få 
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deras perspektiv (Bryman, 2018). I samband med intervjuerna tog vi även bilder på det 

material som de olika förskolorna använde sig av i både planerade och oplanerade 

matematikaktiviteter. Vi valde bort metoden observation för att vi ville fokusera på 

förskollärarnas åsikter om matematik. 

4.2 Urval av deltagare  

Vi ville ta reda på hur matematikundervisningen utformades i olika förskolor som hade 

skilda pedagogiska inriktningar. När vi sökte förskollärare att intervjua på förskolor 

med tre olika pedagogiska inriktningar, fick vi till slut möjlighet att intervjua totalt sex 

förskollärare. Det var tre förskollärare som ställde upp från traditionell-, två som ställde 

upp från Reggio Emilia- och en som ställde upp från montessoriförskolan. Dessa 

förskollärare ansåg vi skulle ha en betydande kunskap för vårt examensarbete. Deras 

erfarenheter var alltifrån 5 till 36 år. Under resultatrubriken kommer vi att benämna dem 

som F1 = förskollärare 1, F2 = förskollärare 2 osv. 

Tabell 1: Deltagare   

Informant   Pedagogisk inriktning   Erfarenhet inom yrket    

Förskollärare 1 Traditionell 

förskolepedagogik 

30 år 

Förskollärare 2 Traditionell 

förskolepedagogik 

31 år 

Förskollärare 3 Traditionell 

förskolepedagogik 

5 år 

Förskollärare 4 Reggio Emiliainspirerad 

förskola 

30 år 

Förskollärare 5 Reggio Emiliainspirerad 

förskola 

35 år 

Förskollärare 6 Montessoriförskola 36 år 

 

4.3 Genomförandet av metoden  

Vi bestämde oss för fyra förskolor, två förskolor med traditionell förskolepedagogik, en 

Reggio Emiliainspirerad- och en Montessoriförskola. Den ena förskolan med 

traditionell förskolepedagogik låg i en annan kommun, än de tre andra förskolorna som 

låg i samma kommun. Vi kontaktade även tre andra förskolor, två förskolor med 

traditionell förskolepedagogik och en montessoriförskola, som låg i samma kommun 

där vi själva bodde, de hade dock inte tid att ta emot oss. Efter att vi hade fått kontakt 

med förskolorna som hade tid för en intervju med oss, skickade vi ut mail till 

förskollärarna där de kunde läsa vårt missivbrev (bilaga 1) och intervjufrågorna (bilaga 

2). Sedan fick de återkomma till oss med en tid och en dag som skulle passa dem och 

verksamheten. 
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Vi intervjuade förskollärarna tillsammans, då en av oss kunde läsa frågorna och den 

andre kunde sköta diktafonen som vi spelade in intervjun på. Den andre antecknade 

även det som informatörerna gav som svar, ifall vi inte skulle höra allt på diktafonen. 

Intervjuerna tog mellan 16 - 28 minuter. Från den ena förskolan med traditionell 

förskolepedagogik, hade vi en telefonintervju med en av informatörerna. De andra två 

intervjupersonerna från förskolan med traditionell förskolepedagogik, intervjuade vi 

enskilt på deras förskola. De två informatörerna som kom från Reggio Emilia gjorde vi 

en gemensam intervju med på deras förskola. Den intervjuperson som kom från 

Montessori intervjuade vi enskilt på dennes förskola (Bryman, 2018). Vid samtliga 

intervjutillfällen har vi kunnat genomföra intervjuerna utan att bli störda, vi har även 

kunnat spela in allt på diktafonen. 

Enligt Bryman (2018) ska informanterna få information om studiens syfte och vad 

frågorna kommer att handla om innan själva intervjutillfället. Vi skickade ut ett mail till 

de förskollärare som vi hade fått kontakt med, så att de kunde förbereda sig inför 

intervjun. I mailet kunde de läsa om att vi skulle spela in intervjun med en diktafon, 

samt hur lång tid intervjun skulle ta, alla informanter gav sitt samtycke. Vi var noga 

med att påpeka att intervjupersonernas information som de lämnade till oss skulle 

behandlas konfidentiellt så att de kunde behålla sin integritet (Löfdahl et al., 2014).  

Innan vi gjorde intervjuerna bad vi intervjupersonerna skriva på en samtyckesblankett 

(bilaga 3), där de gav sitt samtycke till att medverka i vår studie (se också 

Vetenskapsrådet, 2017). Vi fick godkännande från samtliga intervjupersoner. 

4.4 Bearbetning av data  

Efter varje intervju som vi gjort, satte vi oss i ett enskilt rum och lyssnade igenom 

diktafonen efter vad våra intervjupersoner hade svarat på våra frågor och skrev rent det. 

Först fördelade vi in vad samtliga hade sagt under första frågan och utifrån vilken 

pedagogisk inriktning de hade, för att sedan fortsätta med vad alla hade sagt på andra 

frågan och så vidare. Sedan jämförde vi informanternas svar, om det fanns några 

likheter eller skillnader i deras utsagor (Löfdahl et al., 2014). Utifrån det skapade vi 

sedan våra olika kategorier som är: Planerad/oplanerad aktivitet, miljö och material och 

förskollärarnas förhållningssätt. 

5. RESULTAT  

De resultat vi kom fram till handlar om planerade/oplanerade aktiviteter, miljö och 

material och förskollärarnas förhållningssätt. Resultaten kommer att presenteras under 

respektive förskola. I analysen av studiens resultat används begreppen från det 

sociokulturella perspektivet för att tolka hur matematiklärande sker i de olika 

förskolorna som vi har undersökt. 
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5.1 Förskola med traditionell förskolepedagogik 

5.1.1 Planerad/oplanerad aktivitet   

Inom traditionell förskolepedagogik fann vi att de arbetade temainriktat och att 

matematik ingår i de temainriktade aktiviteterna, men matematiken ingår även i de 

andra planerade aktiviteterna som exempelvis samlingar. Barns inflytande och 

delaktighet togs till vara på när förskollärarna utformade förskolans verksamhet. Här 

förklarade en förskollärare om hur de arbetade med matematik:   

F2: Just nu arbetar vi med temat djur och i det ingår matematik. Vi har stor spindel, en 

liten spindel. Vi räknar hur många ben, spindeln har. 

Förskollärarnas planering av matematikundervisningen utgick ifrån barnens intressen. 

Där en av förskolläraren sa så här: 

F3: Det är barnen som väljer vägen och utefter den så formas verksamheten och då kan 

man successivt plocka in matematiken i det som barnen visar ett intresse för. 

Förskollärarnas medvetenhet om att planera en aktivitet där matematiken förekommer i 

ett gemensamt sammanhang är av betydelse. Detta är även vad ett sociokulturellt 

perspektiv vilar på, där samspelet mellan barn och vuxna är det betydande i lärandet. 

För att barnen ska kunna utvecklas socialt på ett ”yttre” plan och individuellt på ett 

”inre” plan behöver de kommunicera med andra och i det sammanhanget har språket en 

viktig roll (Säljö, 2011). 

Vidare beskrev en förskollärare att samlingen är en av de planerade aktiviteterna som de 

matematiska begreppen ofta förekommer på. När de till exempel sjunger om olika 

sånger såsom fem små apor, då kan förskollärarna förklara med ord vad de matematiska 

begreppen är: 

F2: I samlingen till exempel, det är ju en aktivitet som är återkommande. Vi sitter 

bredvid varandra, vi väntar på vår tur och det vi måste prata om, varför gör vi så här? 

Förskollärarna beskrev vidare att i de spontana situationerna är det viktigt att tänka på 

att samspela med barnen. De menar att som förskollärare vara tydlig och upprepa det de 

säger och gör, samt varför de gör på ett visst sätt, men även genom att visa med 

konkreta material. I det sammanhanget anser vi vikten om de kulturella redskapen som 

Säljö (2011) menar att både de fysiska, i form av material och psykologiska i form av 

språket har en betydelse för barns lärande. 

F2: Att vara tydlig, och gärna ha material, konkret material, inte prata siffror som 

något i luften, utan det ska vara tydligt och konkret och upprepa, upprepa, upprepa. 

Dessutom förklarade de att om barnen ska kunna lära sig matematiska begrepp, då krävs 

det av förskollärarna att de är tydliga, samt att de använder sig av verkliga material som 

inte är abstrakta samt repeterar det de säger om och om igen. 

I ett sociokulturellt perspektiv framträder språket mestadels och det är något som de 

intervjuade förskollärarna i en traditionell förskolepedagogik förhåller sig till. 

Förskollärarna är medvetna om att de bör benämna med de rätta orden inför barnen så 



 

19 

 

att barnen ska kunna öka sitt ordförråd. En förskollärare tog upp vikten av att benämna 

rätt ord för barnen med att säga; 

F2: Istället för att säga att jag lägger den här, så säger jag att jag lägger Ipaden här. 

Förskollärarna pratade ytterligare om vardagstillfällena som exempelvis matsituationer, 

då matematiska begrepp kan skapas. Som när barnen blir frågade om hur mycket mat de 

vill ha får de begreppen om mängder;   

F3: Man kan prata om maten, ska du ta mycket eller lite, och oj vad mycket det var, och 

titta hur lite det är kvar. Utan att lägga en värdering i det såklart. 

En förskollärare gav en övergripande skildring på de vardagliga situationer som barnen 

stöter på och lär sig matematiska begrepp. På så sätt arbetade förskollärarna med 

matematiken och synliggjorde den för barnen.  

F1: I sådana vardagssituationer, kan man också få in matematik så att det är hela tiden, 

hela dagarna. Det är egentligen inga speciella lektioner. Man lär barnen matematik, nu 

heter det egentligen att undervisa barnen och vi undervisar barnen hela tiden. 

Citaten ovan visade på att förskollärarna är medvetna om att matematiken blir synlig för 

barnen i de flesta vardagssituationer. Även om att matematiken inte direkt planeras som 

en egen aktivitet så lärs den ut till barnen genom att de får höra matematiska begrepp 

hela tiden. Det är en pågående process som sker ständigt. Detta är vad som beskrevs 

ovan i det sociokulturella perspektivet om att lärandet aldrig tar slut i människors liv. 

 

5.1.2 Miljö och material 

 

När förskollärarna fick frågan om de ansåg att miljön och materialen hade en betydelse 

för matematikundervisningen fick vi flera svar som bekräftade miljöns och materialens 

vikt. Barnen ska lockas genom att erbjudas en varierande miljö med mycket material. 

För att barnen ska kunna utvecklas och bygga på sina tidigare erfarenheter i den 

närmaste utvecklingszonen behöver de tillgång till både de fysiska och psykologiska 

redskapen. Förskollärarna menar att ju mer varierad miljö och material desto bättre för 

matematikutvecklingen (Säljö, 2011). 

F1: Den har en stor betydelse för lärandet. Den ska vara kreativ, inspirerade och 

varierande, och finnas mycket material. 

En annan förskollärare förklarade vidare: 

F3: Jag skulle säga att miljön har stor betydelse i det vi gör, eftersom om den är rik, så 

kan man få ett rikare innehåll i det man gör. Med rik menar jag att, det finns saker som 

man kan lyfta fram, att det inte bara är en grotta som man jobbar i. 

Förskolläraren betonade ytterligare att miljön har en stor betydelse, och en annan 

förskollärare menade att det var viktigt att kunna rikta barnens uppmärksamhet mot 

miljön och materialet som bidrog till matematiklärande.  

F3: Jag kan säga såhär, att om det finns en varierad miljö, så tror jag att man kan få en 

rik verksamhet.  
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F2: Den är ju viktigt, vi måste vara redskap för barnen, för att de ska upptäcka sin egen 

närmiljö. 

Fortsättningsvis förklarade en förskollärare betydelse av den sociala miljön, att 

användandet av språket har en betydelse i de sociala sammanhangen, när det gäller att 

kommunicera ett matematiskt innehåll.  

F1: Språk, eftersom det här är en mångkulturell förskola. Det här med språk kan bli en 

matematik. 

Inom traditionell förskolepedagogik använde de sig av både köpta och tillverkade 

material. Det kunde vara det som de hade hittat i skogen, som kottar och pinnar. Eller 

inplastade siffror och bokstäver i olika storlekar, spel, pussel, sånger och byggmaterial. 

De använde sig även av det som barnen hade visat ett intresse för, och det som fanns i 

deras närhet. En av förskollärarna beskrev detta kortfattat på följande sätt: 

F3: Jag skulle säga att man använder sig av allt.   

I figur 1 visas exempel på de material som används i matematikundervisningen på en 

förskola med traditionell förskolepedagogik. 

       

   

Figur 1. Från vänster ser vi kottar och pinnar, siffror och pussel. 

 

5.1.3 Förskollärarnas förhållningssätt 

Förskollärarna arbetade på olika sätt, när det gällde de yngre och äldre barnen. Då de 

tyckte det var svårt att se barnens olika utvecklingsnivåer. Begreppen plus, minus och 

multiplikationstabellen till exempel använde de enbart när de arbetade med de äldre 

barnen.  

De beskrev vidare att det var viktigt som förskollärare, att förstå vad matematik är och 

hur man kan lära ut det till barnen. Att som förskollärare tänka på att låta barnen vara 

delaktiga. En förskollärare förklarade att det var viktigt att som förskollärare ha en 

medvetenhet om vad matematik är och att det då blir enklare att lära ut matematik till 

barnen: 

F3: För att man har en bild av vad matematik är och att det handlar om att lära sig 

alfabetet och allt möjligt, men om man kan se att matematik är något annat, än vad det 
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var när man själv gick i skolan, då tror jag matematik kan få ett jättestort utrymme i 

förskolan.  

En förskollärare beskrev vikten av att utmana barnen i att tänka matematiskt, samt att 

barnen får reflektera över vad de gör i vardagssituationer: 

F3: Att man som förskollärare synliggör genom att sätta ord på det, och att visa och att 

få barnen att se att det var det de gjorde och säga stopp, titta på det här nu. 

Förskollärarna sa dessutom att de tänker på vad som står i läroplanen och hur de kan få 

in matematiken i olika sammanhang och lärosituationer. De sa även att de som 

förskollärarna är ansvariga för är att leda in barnen mot ett specifikt ämne. En 

förskollärare illustrerar det så här:  

F2: Jag som förskollärare och ledare leder in barnen på det, då blir det en lärande 

stund.   

Förskollärarnas förhållningssätt angående små barns matematik handlade om att 

benämna ord så att det blir roligt och lätt för barnen. En av förskollärarna sa:   

F3: Om man börjar med begrepp redan när barnen är små, då tror jag att man kan 

göra matematik enkelt och roligt för barnen.  

Förskollärarna förklarade vidare att när det gäller de yngre barnen handlar det om att 

förskollärarna ska använda sig av begrepp som bakom och framför. Samt att prata om 

vad de gör exempelvis vid påklädning och vid matsituationer. 

Förskollärarna beskrev även hur de tänkte när de arbetade med de äldre barnen 

respektive med de yngre barnen på olika sätt. Där det handlade om vilket pedagogiskt 

förhållningssätt förskollärare har, samt att de bör anpassa undervisningen till barnens 

olika nivåer. Här beskrev en förskollärare hur hen räknade med de yngre barnen:  

F2: Man behöver inte räkna till 20, det räcker att räkna till 3.  

En förskollärare ansåg att det var viktigt att som förskollärare ha matematikglasögonen 

på sig när man skulle undervisa barn i matematik: 

F2: Matematik är allt, att titta med de ögonen och se att det här också är matematik. 

Citaten ovan beskriver vad förskollärarna i en traditionell förskolepedagogik ansåg om 

sin roll i arbetet med matematik. Det handlade om en medvetenhet om sin medierade 

roll att leda barnet mot ett lärande (Säljö, 2011). 

 

5.2 Reggio Emiliainspirerad förskola  

5.2.1 Planerad/oplanerad aktivitet   

Förskollärarna ansåg att matematiken kom in i barnens vardag lite när som helst under 

dagen. De hade ingen speciell matematikundervisning med barnen. Därför uttryckte en 

förskollärare att arbetet med matematiken var osynligt, men att den kunde tillkomma i 

andra aktiviteter: 

F4: Det finns ingen mattehörna.  
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De ansåg även att barnens gruppstorlekar hade en stor betydelse vid inlärning i de 

planerade aktiviteterna, och att dokumentation var något som var viktigt och 

betydelsefullt. Användandet av dokumentation som ett fysiskt redskap har en betydande 

roll för lärandet. Dokumentationen ger förskollärarna förutsättningar till dialoger mellan 

barn och vuxna via språket som ett psykiskt redskap (Säljö, 2011). Det var då 

förskollärarna kunde reflektera över saker som hänt under dagen ihop med barnen och 

på så sätt kunna utvecklas tillsammans med barnen: 

F4: Vi ska ju dokumentera, vi ska ha kvar det som barnet har gjort. Både för en själv 

men också för barnen för fortsatt utveckling. 

Inom Reggio Emiliapedagogiken förekom matematiken mycket spontant utifrån 

barnens egna initiativ. Genom leken fick barnen tillfällen att uppleva, kommunicera och 

reflektera matematiska begrepp tillsammans med andra som benämns i ett 

sociokulturellt perspektiv. Här beskrev förskollärarna vissa tillfällen där barnen 

reflekterade över det dem gjorde, såg och upplevde med matematiska begrepp: 

-Högt, sa ett barn när de sprang uppför en backe.   

-Många barr, sa ett annat barn när de såg en myrstack.   

Förskollärarna såg även barnen sitta själva och sorterar och gruppera det som de lekte 

med. Att de ställde bilar på rad eller staplade klossar på höjden. 

-Högt, sa ett barn, efter att ha byggt ett torn med enbart svarta klossar. 

Nedanstående citat är också ett exempel på hur matematiska begrepp skapas i 

vardagssituationer med stöd av förskollärarna via både ett verbalt och icke verbalt 

språk. I den närmaste utvecklingszonen som barnet befinner sig i är ordet pappret 

bekant för barnet, men inte begreppen bredden och höjden. Förskolläraren visade barnet 

konkret med pappret medan hon frågade:   

F5: -Jag brukar säga så här. Vill du ha ditt papper på bredden eller på höjden?    

-Bredden, sa ett barn. 

 

5.2.2 Miljö och material 

Förskollärarna berättade att det ska finnas en miljö för barnen som stimulerar de till att 

vilja undersöka på egen hand och att det finns något som väcker deras nyfikenhet. De 

menade även att det var viktigt att de tänkte på hur miljön utrustades inomhus, samt hur 

de kunde utnyttja utemiljö för matematiklärande på bästa sätt:   

F4: Barn upptäcker matematik... i skogen, där har vi alla pinnar, som de älskar att 

plocka. En gång i ett projekt som vi hade… det var ett dansprojekt. Det är längesen 

nu… barnen fick i uppgift att leta på en pinne som är lika lång som deras arm. 

Citatet ovan beskrev hur förskollärarna såg på miljön och materialen som en viktig del 

för lärandet. Från ett sociokulturellt perspektiv ska barnen ha möjligheter till samspel 

och bli erbjudna fysiska material som utmanar barnen till att tänka och prova på 

matematik. 
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Förskollärarna kallade miljön för den tredje pedagogen och ansåg att den skulle locka 

barnen till att vilja vara kreativa. Så här sa två förskollärare om miljön:    

F5: Man kan inte släppa in barnen i ett tomt rum och säga varsågod barn, här är 

matematik.   

F4: Utan rummet ska tala till barnet, vilka möjligheter som finns.  

När förskollärarna fick frågan om vad de använde sig av för material när de undervisade 

i matematik svarade de; att de använde sig av de material som fanns utomhus i deras 

närmiljö såsom pinnar, löv, nypon och äpplen. Inomhus använde de sig av 

återvinningsmaterial, klossar, färger, leksaker m.m. I figur 2 visas de exempel på 

material som används i matematikundervisningen i Reggio Emiliainspirerad förskola.  

                     

Figur 2. Från vänster ser vi äpplen, färger och leksaker.  

En förskollärare tog upp vikten av att ha mycket material i förskolan, något som är av 

stor betydelse, men även något som kanske inte alltid finns tillgängligt: 

F5: Vi kanske inte alltid har massor av naturmaterial, massor av kapsyler, korkar, 

pärlor, kvadrater, rektanglar m.m. Det är ju den bästa förskolan.  

När det gäller inlärning menade förskollärarna att det var viktigt att visa barnen med 

konkreta material. Till exempel när de pratar om siffran tre, räcker det inte enbart att de 

prata om den, utan det är bra att de även visar hur siffran tre konkret kan se ut på olika 

sätt. Även när de pratar om färger, låter de barnen måla de färgerna på ett papper först, 

för att sedan konkret be dem leta efter motsvarande färg utomhus exempelvis:   

F4: Det kan också vara på utflykten, att vi har tänkt att vi ska ta med något som är i den 

här längden, och barnen får i uppgift att leta efter olika material, som är i den längden. 

Eller det kan vara en färg. 

 

5.2.3 Förskollärarnas förhållningssätt    

Så här beskrev en förskollärare, när hen fick frågan om vad den tror att barnen tycker 

om matematik, samt som förskollärare bör man vara medveten om att presentera 

matematik på ett lustfyllt sätt för barnen så att de blir intresserade: 

F5: Jag tror att barnen tycker om matematik. Om de får det tilldelat på ett lustfyllt sätt, 

då tror jag att de gillar matematik. Det är väl det vi också ska presentera, för barnen att 

det blir roligt. Ja, på ett lustfyllt sätt. Eftersom matematik är så viktigt i skolan.   
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Förskollärarna förklarade att barnen upptäcker ofta matematik på egen hand utan att de 

styr in barnen åt något håll eller talar om för barnen att det är matematik. Förskollärarna 

styrde inte alltid in barnen i vad eller hur barnen skulle lära sig olika saker. De ansåg att 

det var viktigt att barnen själva fick en möjlighet till att utforska och prova på saker och 

ting på egen hand. Förskollärarna sa även att de benämnde med ord och att de belyste 

det som fanns i barnens omgivning, som exempelvis när de skulle äta frukt. Ett sådant 

förhållningssätt som handlar om interaktion mellan barnen och förskollärarna är en 

viktig del i ett sociokulturellt perspektiv. Förskollärarna ansåg att deras medierande roll 

har en stor betydelse för barnen då de ska lära sig matematiska begrepp via språket: 

F4: -Vill du ha en hel eller halv frukt?   

Förskollärarna ansåg att det inte fanns något speciellt tillfälle som de hade matematik på 

utan att det kom in i allt som de gjorde över en dag. 

Ett tankesätt som förskollärarna hade var att de skulle dela in barnen i mindre grupper, 

istället för att vara i stor grupp med många barn samtidigt i, när de exempelvis skulle 

lära barnen någonting: 

F4: …att vi har ett sätt att respekten för att barnen ska få en möjlighet att lära och en 

förståelse och utan att bli avbruten, och utan att det blir så att det är den starke som 

hörs mest.   

Vidare förklarade förskollärarna att de ibland kunde styra in barnen på en 

matematikuppgift som de såg när de var ute i skogen. Till exempel kunde de låta alla 

barn få ta med något från förskolan, för att sedan leta efter något som var lika långt när 

de kom till skogen. Detta kunde vara en bra uppgift för de äldre barnen. 

Med de yngre barnen koncentrerade de sig mer på olika färger. De både målade och 

jämförde färger med olika saker som de hittade i skogen. Förskollärarnas inställning om 

vikten av miljön och materialen leder till att de medvetet erbjuder barnen fysiska 

redskap i samband med utevistelsen i skogen. 

De kunde även rikta frågor i läromiljön utifrån vad som också stod i läroplanen, deras 

handlingsplan och i deras egna avdelningsplan. De tyckte att det var viktigt att som 

förskollärare visa barnen olika matematiska begrepp på varierande sätt och att styra in 

barnen på aktiviteter och olika mål som förskollärarna hade. Ibland såg de dock att det 

inte behövdes. Då barnen lärde sig av varandra och samtalade med varandra, utan 

förskollärarnas inblandning. Förskollärarnas medvetenhet om samspelet barn emellan är 

viktigt för att de ska lära sig av varandra. Detta kan knytas ihop med begreppet den 

närmaste utvecklingszonen, då ett mer kompetent barn kan lära sina kamrater och på det 

sättet ökar barnet sina matematiska begrepp. 

Ytterligare förklarade förskollärarna, att de inte ansåg att det fanns ett visst sorts 

material som de använde sig av i matematiken:  

F4: Kommer också ihåg ett projekt vi gjorde, när vi gjorde ett pepparkakshus. Med de 

äldre barnen, det kanske är 10 år sen. När de först fick rita en mall till huset och då 

måste de ju tänka efter, sidorna måste ju vara ungefär lika för att det inte ska bli skevt. 

Där fick vi in väldigt mycket matte.   
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Vidare förklarade en förskollärare vilket förhållningssätt en förskollärare borde ha, där 

man bekräftade barnen och deras intressen för att kunna få in matematiken: 

F5: Om man ständigt har den tanke som när barnen äter. När de klär på sig. Det 

vardagliga sysslor, ständigt. Bejakar barnen, vad har de för intresse, och lägger in det i 

det.   

En förskollärare pratade dessutom om att det var viktigt att man lyfte upp och stärkte 

barnen: 

F5: Det är viktigt att lära barn att alla har vi varit yngre, och det är inget sämre värde 

att vara yngre. De är inte mer värde i att gå i förskoleklass.   

 

5.3 Montessoriförskola   

5.3.1 Planerad/oplanerad aktivitet   

Vid fråga om hur aktiviteterna planeras och utformas för barnen, fick vi till svar att det 

är ett ämne som ingår i montessoripedagogiken. Förskolläraren har ansvaret att visa 

barnen matematiken via de konkreta materialen. Sedan ges barnen möjlighet till att 

använda materialet hur mycket de vill och när de vill. Här planeras samspelet mellan 

förskolläraren och barnen väl så att barnen inte själva söker sina kunskaper utan 

förskollärarens stöd, vilket i ett sociokulturellt perspektiv anses viktigt. För att barnen 

ska kunna utvecklas i den närmaste utvecklingszonen och därmed öka sina tidigare 

kunskaper behöver förskollärarna visa barnen under olika tillfällen hur de använder sig 

av montessorimaterialen. 

F6: Ja, vi har ju matematiken framme hela tiden, men det är att man ska visa barnen 

innan de tar sig an det...då man måste bli visad, så att vi planerar att visa för alla i 

grupp hur man använder materialet så att det används på rätt sätt, sedan får de 

använda det hur mycket de vill när de har blivit visad för.   

I montessoripedagogiken kommer matematiken in spontant i vardagen utan att barnen 

tänker på det. Att involvera både äldre och yngre barn i vardagssituationer ger de 

möjligheter att öka sina matematiska kunskaper. Förskolläraren menar att matematik 

finns överallt men att det är i ett socialt sammanhang som barnen upptäcker 

matematiken.  

F6: Det här att man räknar mycket till exempel, bara när barnen dukar och tar fram 

tallrikar, glas och bestick. Sen i samlingen, man räknar hur många barn de är, hur 

många flickor, pojkar som är där. För de yngre barnen är det ju påklädningen som är 

ett jättebra tillfälle att få in matematiken. Man har två armar, två ben, två fötter och 

även det kroppsliga med barn, man har två ögon, en näsa och en mun. Man kan ju alltid 

räkna. Man kan ju räkna både ute och inne. Det finns så mycket saker att räkna. 
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5.3.2 Miljö och material   

Förskolläraren inom montessoripedagogiken beskrev att i inomhusmiljön, är sättet som 

man lär ut bland annat matematik på tillrättalagt och det finns speciellt material. Medan 

i utomhusmiljön ansåg förskolläraren att det inte fanns något speciellt material, utan de 

använde sig av det som de hittade i deras närhet. Här ansåg förskolläraren att de fysiska 

materialen som fanns runtomkring barnen i naturen var en bidragande del av barnens 

matematiklärande. Att vistas i en utemiljö betyder att barnen ges förutsättningar som 

gör att de kan kommunicera med varandra både via fysiska redskap i form av kottar, 

pinnar och annat och psykiska redskap i form av användandet av språk som längst, 

kortast och störst. På det sättet kan barnen koppla mellan de abstrakta begreppen och 

även kunna se det konkret och förstå vad det betyder.   

F6...det är ju mycket matematik därute också, gå ut och plocka pinnar, räkna och se 

vilka som är längst och vilka som är kortast. Vilket äpple som är störst?  

Vidare sa förskolläraren att de arbetade utifrån olika teman samt med konkreta material. 

Det är de vuxna som har ansvaret över att visa barnen hur de ska använda materialen på 

rätt sätt. Barnen får sedan fritt välja när de vill använda sig av det:  

F6: Eftersom det här materialet alltid finns framme, blir det inte ett specifikt ämne och 

vi säger inte att: Nu ska vi göra matematik.   

I montessoripedagogiken fanns det speciella matematikmaterial, några exempel är 

tusenkuben, räknestavar och bruna trappan. Förskolläraren använde sig av dessa 

material när hen skulle lära barnen matematik. I figur 3 visas de exempel på material 

som används i matematikundervisningen i montessoriförskolan. 

               

Figur 3. Från vänster ser vi tusenkuben, räknestavar och bruna trappan.  

Förskolläraren beskrev vidare vad hon ansåg om det specifika materialet:   

F6: Det sätt man lär matematik på inom montessori är mycket enklare, mycket mer 

konkret och man använder mycket material. 

 

Det framkom av citatet ovan att förskolläraren ansåg att barn lär sig matematik inom 

montessoripedagogiken lättare tack vare de pedagogiska materialen som underlättar för 

barnen i sitt matematiska lärande. Montessorimaterialen är genomtänkta så att barnen 

genom att använda dem använder sina olika sinnen. Att använda flera konkreta material 
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(fysiska redskap) gör att matematiken blir synligare för barnen och därmed får barnen 

en djupare förståelse för vad matematiken är.       

 

5.3.3 Förskollärarnas förhållningssätt 

Förskolläraren berättade att inom montessoripedagogiken har de vuxna en roll i 

lärandet. Det är förskollärarna som ska visa vägen för barnen samt visa att de tror på att 

barnen kan. De är även de som ska förklara för barnen hur de använder sig av de olika 

materialen. För att sedan låta barnen själva arbeta med de konkreta materialen. Detta är 

en inställning som förskollärarna i montessoriförskolan har om sig själva som 

medierande redskap till barnen utifrån ett sociokulturellt perspektiv.   

F6: Man ska visa barnen innan de tar sig an…sedan får de göra hur mycket de vill med 

det där, när det har blivit visat för...    

Förskolläraren berättade vidare om de känsliga perioderna som barnen befinner sig i. 

Att alla barn inte är mottagliga och kan ta till sig kunskap hela tiden, utan att det beror 

på i vilken ålder och i vilken känslig period som barnet befinner sig i. Förskolläraren 

menade att det gällde att som förskollärare ha rätt förhållningssätt och vänta in barnet 

tills att det befinner sig i den rätta perioden, så barnet kunde ta till sig kunskap med 

glädje. Ett sådant förhållningssätt handlar om att det är samspelet mellan förskollärarna 

och barnen som är en viktig del i de känsliga perioderna och när det gäller att veta när 

det rätta materialet kan användas. 

F6: Maria Montessori pratade om känsliga perioder...så vet man att barnet är i den 

känsliga perioden och visar de det, då de är väldigt mottagliga och de tycker det är 

jättekul.   

Vid frågan om det fanns någon utmaning med att arbeta med matematik inom 

montessoripedagogiken, uttryckte förskolläraren att det inte fanns någon utmaning. Då 

montessoripedagogiken har sina konkreta material och sina riktlinjer att förhålla sig till 

när de arbetar med matematik. De fysiska materialen är oerhört viktiga för 

matematiklärandet och med hjälp av de blir det lättare att mediera matematik till barnen.  

F6: Nej, inte om man håller sig till montessorimaterialet, så vet jag precis om jag har 

glömt bort något, för jag kan inte allt i mitt huvud, så jag har manualer och pärmar, 

där det står precis hur jag ska använda materialet för att sedan kunna visa barnen. 

 

6. DISKUSSION 
 

Det här avsnittet inleder vi med att diskutera om vårt val av metod, därefter diskuterar vi 

vad vi kom fram till i resultatet och hur vi kopplat ihop det med ett sociokulturellt 

perspektiv och det som introduceras i bakgrunden. 
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6.1 Metoddiskussion 

Vi valde metoden intervju till vår studie där vi har fokuserat på förskollärarnas 

uppfattningar om arbetet med matematik (Löfdahl et al., 2014). I efterhand ansåg vi 

även att metoden observation hade varit användbar för oss, för att kunna se om 

intervjupersonernas yttranden stämde överens med verksamheten. Något som ytterligare 

hade ökat trovärdigheten i våra tolkningar av resultatet kunde ha varit att låta 

intervjupersonerna få läsa igenom vårt arbete. 

Våra tankar från början var att vi ville intervjua två förskollärare från varje pedagogisk 

inriktning, men alla förskollärare som vi frågade hade inte möjlighet till att ställa upp. 

Vi är medvetna om att till följd av att vi enbart har en person från 

montessoripedagogiken, kan det ha påverkat vårt resultat. Vi tycker ändå att den 

möjligheten som vi fick att intervjua den förskolläraren på, har gett oss tillräckligt med 

information. 

Intervjun med de två förskollärare från Reggio Emilia förskolan skedde på deras villkor, 

då de ville bli intervjuade tillsammans. Fördelen med detta var att de stöttade varandra, 

när de skulle svara på våra frågor, vilket ledde till att vi kanske fick mer information än 

vad vi skulle ha fått om vi hade intervjuat de var för sig. Nackdelen till att intervjua de 

två personer samtidigt blev att vi tyckte att det inte var enkelt att analysera deras svar, 

dock var det en fördel att vi hade spelat in intervjun på diktafonen så att vi kunde lyssna 

på deras svar upprepande gånger. 

Genom att vi fick intervjua de flesta förskollärare på plats gav det oss möjligheter till att 

även kunna tolka deras kroppsspråk, gester och andra uttrycksformer. Vi fick även 

tillfälle att undersöka förskolans miljö och fick lov att ta bilder på deras material. Den 

fysiska intervjun gav oss även möjligheter till att ställa följdfrågor och förtydliga våra 

frågor, om de intervjuade upplevde att de var oklara. 

En person (F3) från en traditionell förskolepedagogik intervjuades via telefonen. Denna 

metod är användbar när man inte kan vara på plats på grund av avståndet. Bryman 

(2018) menar att det lönar sig bättre, än att åka långt för att intervjua. Kvaliteten på 

ljudet skiljer sig inte från den fysiska intervjun. Dock uppstod svårigheter med att hitta 

ett ostört rum till att genomföra själva intervjun på via telefonen. Förutom att vi ville 

förhålla oss etiskt till den personen (F3). Vi talade om att vi hade högtalaren på för att 

kunna spela in ljudet och att det bara var vi som lyssnade. Nackdelen med en sådan 

intervju är att man inte kan se intervjupersonens kroppsspråk eller förskolans miljö med 

egna ögon (a.a.). 

6.2 Resultatdiskussion  

 

Utifrån vår frågeställning: hur förskollärarna visar barnen matematik, har vi funnit tre 

centrala punkter som sammanfattar hur förskollärarna synliggör matematik för barnen. 

De tre punkterna som vi har funnit som gemensamma är; läroplanen, förskolans miljö 
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samt förskollärarnas förhållningssätt. Här nedan diskuterar vi varje kategori mera i 

detalj.     

 

6.2.1 Planerad/oplanerad aktivitet  

I traditionell förskolepedagogik arbetar förskollärarna temainriktat och matematiken 

ingår i de temana och även i andra aktiviteter. Barns inflytande och delaktighet är något 

som förskollärarna tar hänsyn till. Detta är något som Jonsson (2016) menar på, att när 

barnen är i interaktion med andra barn och vuxna lär de sig matematiska begrepp. Detta 

beskrivs i det sociokulturella perspektivet, och enligt Bråten (1998) är det situationerna 

som barnen är delaktiga i tillsammans med andra som gör att de ökar sina kunskaper. I 

de planerade aktiviteterna utgår förskollärarna från barnens intressen. I både de 

planerade och oplanerade aktiviteter använder förskollärarna matematiska begrepp och 

visar barnen på ett konkret sätt vad de gör, säger och varför de gör på ett visst sätt. 

Matematiken kommer ofta spontant in i förskolans vardag (jämför med Notari-Syverson 

& Sadler, 2008).  

Inom Reggio Emiliapedagogiken anser förskollärarna att matematiken inte planeras 

direkt, men att den ingår i andra aktiviteter. Vidare tycker de att barngruppsstorleken 

har en betydelse i de planerade aktiviteterna, då det gäller att barngruppsstorleken ska 

anpassas så att det blir en lugn miljö för lärandet. Förskollärarna anser också att vikten 

av dokumentation har en stor betydelse inom Reggio Emiliapedagogiken, när det gäller 

att både barn och vuxna ska kunna utvecklas tillsammans. Detta överensstämmer med 

vad vi skriver i bakgrunden om det Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

menar, det vill säga att förskollärarna anser att matematiken sker spontant genom leken 

från barnens egna initiativ. Intervjupersonerna benämnde hur barnen använder 

matematiska begrepp i samband med barnens spontana lek. Exempelvis när barnen i den 

fria leken sitter och sorterar och grupperar det som de leker med. Detta är något som 

Doverborg (2002) skriver om, att när barnen fritt får välja vad de vill leka med, får de 

en tillit till ämnet och blir nyfikna till att lära sig mera. Även Bäckman (2015) 

framhåller att leken är betydelsefull när barn ska lära sig matematik. 

Inom montessoripedagogiken planerar förskollärarna det arbete med matematik då de 

ska visa barnen hur materialet ska användas. Vår tolkning av vad förskolläraren (F6) sa 

under kategorin miljö och material är att vi anser att matematik är som ett specifikt 

ämne, när förskollärarna ska visa materialet för barnen. Därefter kan barnen använda sig 

av materialet när de vill. Förskolläraren påpekar att matematiken uppstår även i de flesta 

vardagssituationer som exempelvis vid matsituationen, påklädningen eller i samlingen. 

Detta är något som Emanuelsson och Doverborg (2006) anser att förskollärarna ska ta 

till vara på i vardagshändelser och passa på och föra in matematiska begrepp så att 

matematiken blir synlig för barnen och att de lär sig. 
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6.2.2 Miljö och material  

Inom traditionell förskolepedagogik anser förskollärarna att deras innemiljö har en stor 

betydelse för undervisningen, att den ska vara kreativ och inspirerande. De menar även 

att miljön ska vara välutrustad med mycket material, så att barnen kan vara kreativa. I 

läroplanen (Skolverket, 2016) står det att miljön i förskolan ska vara harmonisk, så att 

den bjuder in barnen till lek och matematikaktiviteter. 

Förskollärarna anser vidare att den sociala miljön, där språket ingår har en betydelse. En 

av förskollärarna (F1) från förskolan med traditionell förskolepedagogik betonade 

språkets betydelse i deras mångkulturella förskola, då de kunde kommunicera 

matematik med barnen via språket och därmed öka deras ordförråd (jämför med Bagger, 

2017; & Casey et al., 2018). 

Förskollärarna i traditionell förskolepedagogik använder sig av material som inplastade 

siffror, spel, byggmaterial m.m., när de befinner sig inomhus. När de är ute i skogen 

använder de sig av det som finns i deras närhet, såsom kottar och pinnar m.m. och även 

det som barnen visar ett intresse för. Öman (1991) skriver om Alva Myrdal som menar 

på att barn ska ha tillgång till äkta leksaker i förskolan. Wallströms (1992) läsning av 

Fröbel håller även med om att när barnen har tillgång till material i förskolan lär de sig 

lättare, samt att materialet skapar en nyfikenhet för både barn och vuxna.  

I Reggio Emilia förskolan benämner förskollärarna miljöns betydelse, där de säger att 

man inte kan lämna barnen i ett tomt rum och förvänta sig att de ska lära sig, utan 

miljön ska locka barnen till att vilja lära sig. Linder (2016) anser att det är viktigt att 

miljön ständigt förbättras, då barnens intryck konstant utvecklas och förändras. Vidare 

säger förskollärarna att de använder sig av mycket material både inomhus och utomhus. 

De anser att om miljön är utrustad med tillräckligt mycket material, kan det speglas på 

barnen så att de blir inspirerade. Vid inlärningstillfällena anser förskollärarna att det är 

viktigt att ha konkreta material (se också Linder, 2016).  

Inom montessoripedagogiken anser förskolläraren (F6) att det är viktigt att ha konkreta 

material i inomhusmiljön, då förskolläraren anser att materialet i sig synliggör centrala 

aspekter inom olika matematiska områden för barnen. Säljö (2011) menar att den 

medierande rollen som förskolläraren har bidrar till att barnet kopplar sina tidigare 

erfarenheter till de abstrakta i samspelet med förskolläraren. I interaktionen med 

förskolläraren används de kulturella redskapen i form av språk psykiska och material 

fysiska som hjälpmedel i lärandet. Vidare beskriver förskolläraren att det finns mycket 

lämpligt material i utomhusmiljön, där matematikslärandet på ett enkelt sätt kan bli 

användbart. Genom utomhusvistelsen använder barnen sig av sina olika sinnen till att 

upptäcka nya material, vilket leder till att barnen kan urskilja och jämföra, vilket är 

grunden till ett matematiskt tänkande (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 

2008). Detta står som ett strävandemål i läroplanen (Skolverket, 2016).  
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6.2.3 Förskollärarnas förhållningssätt  

Inom traditionell förskolepedagogik anser förskollärarna att det är viktigt att som 

förskollärare vara medveten om vad matematiken är, för att lättare kunna lära ut 

matematik till barnen i förskolan. Vidare anser de att det är viktigt att utmana barnen till 

att tänka matematik, samt att som förskollärare ge barnen möjligheter till att reflektera 

över vad de gör i vardagshändelser. Förskollärarna tar hänsyn till var barnet befinner sig 

i sin utveckling. Detta överensstämmer med vad Wallström (1992) anser att det är 

viktigt att observera barnen både individuellt och i grupp samt ge dem de rätta 

redskapen. Vidare säger förskollärarna att de arbetar utifrån läroplanen, i den 

traditionella förskolan. Förskollärarna tror på att matematiska begrepp ska börja 

användas redan i tidig ålder, så att matematiken blir enkel och rolig för barnen. Detta 

stämmer överens med vad som står i läroplanen (Skolverket, 2016).  

Inom Reggio Emiliapedagogiken anser förskollärarna att man som förskollärare ska 

introducera matematik för barnen med glädje och på ett lättförståeligt sätt, vilket 

Björklund (2013) också skriver om. När en förskollärare (F5) frågar om barnet vill ha 

papperet på bredden eller på höjden och visar barnet konkret med papperet, är vår 

tolkning det som Vygotskij (Bråten, 1998) kallar för den proximala utvecklingszonen. 

Vi menar att barnet redan vet vad ett papper är och med förskollärarnas stöd får barnet 

lära sig vad som är bredden och höjden på papperet. Förskollärarna anser även att det är 

betydelsefullt att barnen får utforska sin omgivning på egen hand. Deras tänkande om 

att dela upp barnen i mindre grupper, visar på att de har en förståelse till barnens behov 

vid inlärningssituationer. Förskollärarnas syn på att barnen behöver bekräftelse och att 

de tar tillvara på barnens intressen är ett väsentligt förhållningssätt. Detta är något som 

Wallin (1999) tar upp, att det är viktigt att som förskollärare vara lyhörd till vilka 

intresse som barnen har. 

Inom montessoripedagogiken anser förskolläraren att man ska ha ett lämpligt 

förhållningssätt när det gäller att vänta in barnen tills att de befinner sig i rätt period då 

barnen kan ta till sig kunskap på ett roligt sätt. Skjöld Wennerström och Bröderman 

Smeds (2008) skriver om att det är viktigt att som förskollärare vara öppen och att visa 

barnen hänsyn, när det gäller att känna av när barnen befinner sig i rätt period. Vidare 

menar förskolläraren att de har specifika direktiv, som gör det enkelt för de att veta hur 

de ska arbeta med de specifika materialen när de undervisar i matematik. Montessoris 

konkreta och didaktiska material innehåller variation av centrala aspekter inom de 

matematiska områden som materialet handlar om. När barnen använder materialet ska 

förskolläraren observera hur de använder det eftersom det handlar om vilka erfarenheter 

barnen har av det matematiska området. Materialet i sig synliggör matematik för barnen 

samt att barnen får användning av sina olika sinnen (a.a.). 
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7. SLUTSATS 

De slutsatser vi kan dra utifrån vad vårt resultat visade, är att det finns skillnader och 

likheter på hur förskollärarna synliggör matematik i de olika pedagogiska 

inriktningarna; Traditionell förskolepedagogik, Reggio Emilia och Montessori. De 

skillnader som vi kan se är att i traditionell förskolepedagogik anser förskollärarna att 

det är viktigt att gå efter läroplanen och att använda sig av matematiska begrepp redan 

när barnen är i en ung ålder. Reggio Emilia anser däremot att det är dokumentation som 

är viktig, att barnen bland annat ska kunna utveckla matematiskt lärande ihop med de 

vuxna. Montessori anser emellertid att det är de konkreta och didaktiska materialen som 

har en stor betydelse för barnens matematiklärande. Några likheter som vi kan se mellan 

de olika pedagogiska inriktningarna är att arbetet med matematik sker i praktiken och de 

planerar till exempel inte specifik matematikundervisning, och i de oplanerade sker 

matematiklärandet hela tiden. Vi ser även att miljön har en stor betydelse genom att den 

både ska inspirera barnen till att vilja lära sig matematik, och att det även finns mycket 

material som stimulerar barnen till att tänka matematiskt. En till likhet som vi ser är att 

de olika pedagogiska inriktningarna anser att förskollärarnas förhållningssätt är av 

betydelse, då det gäller att som förskollärare utmana barnen till att tänka matematiskt, 

samt att de ska låta barnen få utforska sin omgivning på deras egna initiativ. Det gäller 

även att som förskollärare kunna ta hänsyn till barnens erfarenheter, för att de ska kunna 

ta till sig matematisk kunskap på ett konkret sätt. Sammanfattningsvis kan vi se utifrån 

vårt syfte som var hur matematik synliggörs för barnen i olika pedagogiska inriktningar 

att det är viktigt vad som står i läroplanen, hur förskolans miljö är utformad inkluderat 

matematikmaterialet, samt vilket förhållningssätt som förskollärarna har som är det allra 

viktigaste när man ska synliggöra matematik till barnen.     

7.1 Förslag till fortsatt forskning  

Det har varit intressant att få ta del av förskollärarnas synsätt angående matematisk 

undervisning inom tre olika pedagogiska inriktningar; traditionell förskolepedagogik, 

Reggio Emilia och Montessori. För att vidareutveckla denna studie skulle det vara 

intressant att använda sig även av metoden observation med syfte att kunna observera 

barnen när de håller på med matematik och se hur de förhåller sig till matematik på ett 

konkret sätt. Då skulle vi kunna jämföra och se om det stämmer med det som vi har fått 

som svar från våra informanter i denna studie. Vidare är det möjligt att även intervjua 

barnen, för att inte enbart få se hur de förhåller sig till matematik utan även att få höra 

deras åsikter om vad de anser om matematik.  
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Bilaga 1 – Missivbrev  

 

Hej!  

Vi är två förskollärarstudenter som heter Eva och Ikhlas som studerar sista terminen på 

Högskolan i Gävle. Vi arbetar nu med vårt examensarbete inom ämnet matematik.  

  

Vår önskan är att få göra en intervju med er någon dag av veckorna 39–41. Frågorna 

kommer vi att skicka till er via mail innan intervjutillfället.  

  

Vårt examensarbete kommer att handla om hur förskollärare arbetar med matematik. Vi 

vill undersöka ifall det finns några skillnader mellan olika pedagogiska inriktningar, i 

både planerade och oplanerade aktiviteter.  

  

Dina pedagogiska erfarenheter i ämnet matematik är intressanta för oss, och därför 

vänder vi oss till dig som kan och vill delta i vår studie. Din medverkan kommer att ske 

i form av en intervju, som kommer ta mellan 15 - 20 minuter per person. Intervjuerna 

kommer att ljud inspelas.   
  

Din medverkan kommer att betyda mycket för oss i denna studie, men ditt deltagande är 

frivilligt och du kan närhelst du önskar avbryta din medverkan, utan att ange någon 

förklaring.   
  

Ljudinspelningen och informationen som du lämnar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Med detta menas att vi inte kommer ange era namn eller förskolans namn 

i vårt arbete. Däremot kommer vårt material att arkiveras vid Högskolan i Gävle. Det 

slutliga examensarbetet kommer att redovisas och publiceras i databasen Diva.  

  

  

Vid funderingar kan ni kontakta oss via mail eller telefon.  

   

Med vänlig hälsning  

Ikhlas Kungi Tel: xxx    

Eva Saleback Tel: xxx  

Vår handledare: Tobias Fredlund Mail: xxx  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  

 

Bakgrundsfrågor:  

Vad är din titel? Förskollärare/barnskötare?  

Hur länge har du arbetat som det?  

Vilken ålder är det på barnen i din barngrupp?  

Intervjun:  

Inställning till matematik:  

1. Vad är matematik för dig?  

2. Vad tycker du om matematik?  

3. Vad tror du barnen tycker om matematik?  

   

Arbete med matematik:  

4. Vilka utmaningar upplever du med att lära ut matematik till barnen?   

5. Hur planerar och utformar ni aktiviteterna för barnen?  

6. Hur blir matematiken synlig för barnen i planerade aktiviteter?  

7. Hur blir matematiken synlig för barnen i oplanerade aktiviteter?  

8. Vad använder ni er av för material när ni undervisar i matematik?  

9. Vilken betydelse har miljön i er närhet för lärande i matematik?  

10.Vilken plats har matematiken i förskolan under en dag/vecka?  
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Bilaga 3 – Samtyckesblankett  

 

Information och samtyckesblankett till anställda   

   

Vi heter Eva Saleback och Ikhlas Kungi och studerar vid förskollärarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. Under höstterminen 2018 skriver vi vårt examensarbete i didaktik.  

Under veckorna 39–41 planerar vi för en intervju på er förskola.  

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur ni arbetar med matematik. För att närma oss 

detta kommer vi att genomföra en intervju.   

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete.   

Förskolans namn och alla deltagande anställda kommer att avidentifieras (i både 

eventuella bilder och i text) i det slutgiltiga arbetet. Allt insamlat material förvaras så att 

ingen obehörig får tillgång till det. När examensarbetet har examinerats kommer det 

sparas i högskolebibliotekets databas DIVA.  

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med diktafonen dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att 

svara på frågor under hela vår tid på förskolan.  

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade 

uppgifter och vid behov få eventuella fel rättade eller att hanteringen av personuppgifter 

begränsas. Kontaktperson är vår/min handledare (kontaktuppgifter nedan), som också 

tar emot eventuella klagomål på hanteringen av personuppgifter.   

Med vänlig hälsning  

Eva Saleback                                             Ikhlas Kungi  

E-post: xxx                                                E-post: xxx  

Tel: xxx                                                     Tel: xxx  

    

Kontaktperson Högskolan i Gävle:   

Handledare: Tobias Fredlund                    

E-post: xxx  
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Samtycke  

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du kan när som helst avbryta 

deltagandet. Detta samtycke ger, efter ditt medgivande oss som studenter tillstånd att 

med diktafonen dokumentera situationer där du medverkar. Vi står till förfogande för att 

svara på frågor under hela vår tid på förskolan.  

   

   

Ja, jag ger samtycke till att delta i undersökningen….  

  

   

Datum och plats……….  

   

   

    

   

…………………………........................   

Underskrift     

   

   

………………………………………...      

Namnförtydligande    

 


