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Vi har utgått ifrån det sociokulturella och fenomenografiska perspektivet i 

vår studie. Vår studie har behandlat vilket material som finns och används 

på respektive förskolor i arbetet med matematiken.  Vi har även undersökt 

på vilket sätt materialet används av lärarna och av barnen samt om det finns 

en matematisk miljö på förskolorna, och i så fall, hur den kommer till 

uttryck. Syftet med vår studie var att ta reda på användningen av 

matematikmaterialet på förskolor som arbetar utifrån Montessori inriktad 

pedagogik och Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Vi har även tagit reda 

på pedagogers tankar bakom matematikmaterial. Studien har inte som syfte 

att jämföra de olika pedagogikernas användning av material. Vårt empiriska 

insamlande material har tagits fram via intervjuer och observationer. 

Pedagoger som intervjuats har arbetat med barn i tre till fyra års ålder. 

Resultatet visade att samtliga förskolor har matematikmaterial som de 

arbetar med. En del material fanns det en specifik tanke bakom, andra 

material som vanligtvis inte användes till matematik kunde bli ett 

matematikmaterial och pedagogerna hade då ingen specifik tanke bakom 

detta material. Utifrån resultatet anser vi att matematikmaterial är ett bra 

redskap att använda sig av för att barn ska få en förståelse för vad 

matematik innebär. Vi anser också att annat material som exempelvis 

stövlar, bestick med mera kan bli matematikmaterial, det behöver inte finnas 

en matematisk tanke bakom det från början.  
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We have assumed the socio-cultural and phenomenographic perspective in 

our study. Our study has examined the material available and used in each 

preschool in the work of mathematics. We have also investigated how the 

material is being used by the teachers and the children, and if there is a 

mathematical environment in the preschools, and if so, how it manifests 

itself. The aim of our study was to determine the use of mathematics 

materials for pre-schools that are working from a Montessori-oriented 

Education and Reggio Emilia inspired pedagogy. We also found out about 

different pedagogues ideas behind mathematics materials. The study does 

not aim to compare different pedagogue’s use of materials. Our empirical 

material collected, was collected through the use of interviews and 

observations. The pedagogues who were interviewed have worked with 

children between the ages of three to four years. The results showed that all 

preschools have mathematics materials they work with. Some of these 

materials had an ulterior motive, while other materials that are not usually 

used for mathematics could be used as mathematical materials, and teachers 

had no real ulterior motive behind these materials. Based on the results, we 

believe that mathematics materials are a good tool to use for children to gain 

an understanding of what mathematics really is all about. We also believe 

that other materials such as boots, cutlery, etc., could be used as 

mathematics materials, it must not be a mathematical idea behind the 

material from the beginning. 
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Vi har utgått ifrån det sociokulturella perspektivet i vår studie. Vår studie 

har behandlat vilket material som finns och används på respektive förskolor 

i arbetet med matematiken.  Vi har även undersökt på vilket sätt materialet 

används av lärarna och av barnen samt om det finns en matematisk miljö på 

förskolorna, och i så fall, hur den kommer till uttryck. Syftet med vår studie 

var att ta reda på tillämpningen av matematikmaterialet på förskolor som 

arbetar utifrån Montessori inriktad pedagogik och Reggio Emilia inspirerad 

pedagogik. Vi har även tagit reda på pedagogers tankar bakom 

matematikmaterial. Vårt empiriska insamlande material har tagits fram via 

intervjuer och observationer. Pedagoger som intervjuats har arbetat med 

barn i tre till fyra års ålder. Resultatet visade att samtliga förskolor har 

matematikmaterial som de arbetar med. En del material fanns det en 

specifik tanke bakom, andra material som vanligtvis inte användes till 

matematik kunde bli ett matematikmaterial och pedagogerna hade då ingen 

specifik tanke bakom detta material. Utifrån resultatet anser vi att 

matematikmaterial är ett bra redskap att använda sig av för att barn ska få en 

förståelse för vad matematik innebär. Vi anser också att annat material som 

exempelvis stövlar, bestick med mera kan bli matematikmaterial, det 

behöver inte finnas en matematisk tanke bakom det från början.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 

Study: Degree in Teacher Education, Second level, 15 credits University of 

Skövde 

Title: What is the idea behind? – The mathematics materials in Montessori-

oriented and Reggio Emilia-inspired preschools.                                                                                              

Number of pages: 43 

Author: Linda Gustafsson, Micaela Willnerth 

Tutor: Mirella Forsberg Ahlcrona 

Date: January 2012 

Keywords: Mathematics, Mathematics Materials, Environment, Pre-School. 

 

We have assumed the socio-cultural perspective in our study. Our study has 

examined the material available and used in each preschool in the work of 

mathematics. We have also investigated how the material is being used by 

the teachers and the children, if there is a mathematical environment in the 

preschools, and if so, how it manifests itself. The aim of our study was to 

determine the use of mathematics materials for pre-schools that are working 

from a Montessori-oriented Education and Reggio Emilia inspired 

pedagogy. We also found out about different pedagogues ideas behind 

mathematics materials. Our empirical material collected, was collected 

through the use of interviews and observations. The pedagogues who were 

interviewed have worked with children between the ages of three to four 

years. The results showed that all preschools have mathematics materials 

they work with. Some of these materials had an ulterior motive, while other 

materials that are not usually used for mathematics could be used as 

mathematical materials, and teachers had no real ulterior motive behind 

these materials. Based on the results, we believe that mathematics materials 

are a good tool to use for children to gain an understanding of what 

mathematics really is all about. We also believe that other materials such as 

boots, cutlery, etc., could be used as mathematics materials, it must not be a 

mathematical idea behind the material from the beginning. 
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BAKGRUND 
 

Under denna rubrik presenteras en inledning om vårt valda arbete. Därefter 

kommer studiens syfte och frågeställningar presenteras samt de centrala 

begrepp som vi benämner i studien. Studiens teoretiska utgångspunkt är det 

sociokulturella perspektivet beskrivs sedan.  

Inledning 

Intresset för matematik i förskolan uppkom under en kurs i vår 

lärarutbildning där det togs upp tankar kring lärande om matematik i 

förskolan och matematikmaterial. Tankarna under kursen föll på hur 

matematikmaterial kan användas och detta blev utgångspunkten för valet av 

studie. Fokuset i studien ligger på Reggio Emilia och Montessori inspirerade 

förskolor. Montessoris förskolor är kända för sina matematikmaterial. 

Reggio Emilia förskolorna har däremot inte uppmärksammats 

matematikmaterialet på samma sätt. Vi valde att fokusera på just detta för 

att vi tycker att det är intressant att se hur matematik kommer till uttryck i 

de olika pedagogikerna. Både Reggio Emilia och Montessori pedagogikerna 

samt matematik har fått en stor del i dagens samhälle men även fått större 

plats i dagens förskolor.  Vi vill därför lära oss mer om dem för att förstå 

deras pedagogik och se hur de arbetar. Vi tror att vårt arbete kan ge 

inspiration att använda sig av material från olika pedagogiska inriktningar 

för att utveckla en verksamhet. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare och barn använder sig av 

matematikmaterialet på förskolor som arbetar utifrån Montessori inriktad 

pedagogik och Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Syftet är även att 

undersöka och få kunskap om pedagogers tankar bakom matematikmaterial.   

1. Vilket material finns och används på respektive förskolor i arbetet med 

matematiken? 

2. På vilket sätt används materialet av lärarna och av barnen? 

3. Finns det en matematisk miljö på förskolorna, och i så fall, hur kommer den 

till uttryck?  

 

Centrala begrepp 

Nedan förklaras de centrala begrepp som kommer till uttryck i studien. 

Beskrivningarna utgår från hur vi har tolkat begreppen och vad begreppen 

innebär i denna studie. Förklaringarna ska därför inte ses som en allmän 

begreppsförklaring. 

Matematikmaterial 

Med begreppet matematikmaterial menar vi främst material som är avsett 

för matematik. Begreppet kan vi också koppla till andra material som kan 

bli till matematikmaterial i vissa situationer som uppkommer i förskolans  

verksamhet. Matematikmaterial är skapat för och riktat till att ge kunskap 

om matematik. Enligt Eriksson (1996) så anses det vara viktigt att elever i 

skolan får prova på att känna på ett material och prova olika 

användningsområden med det inom matematik. De kan då få se likheter och 

skillnader och på så vis bilda en begreppsbildning. Detta anser vi även är 

väsentligt för barn i förskolan.   

Matematisk miljö 

Begreppet matematiks miljö är en miljö som stimulerar och uppmuntrar 

barn till att förstå och vilja lära sig matematik. På förskolorna tittar vi på hur 

matematiken kommer till uttryck i miljön. Enligt Alström,R, Bergius,B, 

Emanuelsson,G, Emanuelsson,L, Holmquist,M, Rystedt,E, & Wallby,K 

(1996) har en matematisk miljö många ändamål. Den ska ge stöd för 

medverkandes tänkande och fungera som forum för gemensamt utbyte och 

kritisk undersökning av idéer.  

Vardagsmatematik 

Enligt Emanuelsson (2006) så visar barn tidigt intresse för grundläggande 

begrepp och tankar om matematik. Vardagsmatematik är tillfällen då barnen 

kan få förståelse för matematiska begrepp genom vardagliga händelser som 
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vid matsituationer, påklädning, bakning med mera. Vardagsmatematik finns 

runt omkring oss hela tiden. Enligt Emanuelsson (2006) ger 

vardagsmatematik barn och vuxna möjlighet att upptäcka matematik 

tillsammans. Det gäller att ta till vara på tillfällen för matematik men även 

ha beredskap för det som kan förstås utifrån tidigare erfarenheter.  
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LITTERATURGENOMGÅNG 
 

Under denna rubrik kommer litteratur som behandlar matematikämnet att 

diskuteras. Sedan kommer vi att gå vidare med vad läroplanen säger om 

matematik i förskolan. I en historisk tillbaka blick kommer vi redovisa 

litteratur som tar upp information om Fröbels vars pedagogik är relevant för 

vår studie, samt Montessori och Reggio Emilia. Vi kommer presentera de två 

pedagogikerna och vad pedagogiken står för och har för syften.  

 

Vad är matematik? 

Matematik är ett stort ämnesområde som har kommit till yttryck allt mer i 

förskolan på senare år. Under denna rubrik nämns vad ämnet matematik 

innehåller och vad litteraturen vi har tagit del av säger om hur matematik 

används i förskolan.  

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) Har matematiken kommit 

till att bli ett utav de viktigaste ämnena i dagens skola, och har på så sätt 

blivit en del av förskolan också. Matematik berör en väldigt stor del av vårt 

dagliga vardagsliv och innehåller väldigt många bitar. Huvudorden som 

Furness (1998) beskriver är: Rum och form, mätning och tal, men inom 

dessa begreppsgrupper så finns det väldigt många mer mindre områden som 

berörs av matematik. Ett exempel på detta är att inom rum och formgruppen 

så befinner sig begrepp som exempel arkitektur, geometri, och konst. Inom 

talgruppen så befinner sig begrepp så som exempelvis positionssystem, 

antal, talens egenskaper. I mätningsgruppen så befinner sig begrepp som 

vikt, volym, statistik, och ekonomi. I alla dessa grupper så finns det fler ord 

som beskriver vad matematik står för och visar även hur stort ämnet i fråga 

är. Enligt Furness (1998) så använder vi matematiken i vardagen då vi 

beräknar olika saker exempel pengar, vid bakning, tankning av bilar, 

klockan osv.  

Doveborg & Pramling Samuelsson (2007) anser att det inom förskolan 

länge har funnits material som har inspirerat till matematik men som inte 

har uppmärksammats på samma sätt som det gör idag. Förr hade man inte 

något medvetet mål att ge barn en grundläggande matematiks förståelse i 

förskolan. Enligt författarna är förskolan idag mer medvetna om hur man 

kan använda matematik i verksamheten. Man räknar till exempel antal barn 

i samlingen, läser av datum på almanackan, läser berättelser, rim och 

ramsor.  

Matematiken som kulturarv 

Matematik har en lång historia bakom sig och har på så sätt blivit en del av 

vårt kulturarv. Under denna rubrik kommer vi ta upp matematiken som 

kulturarv samt matematikens betydelse för människan. 

Enligt Emanuelsson (2006) så är matematik världens största 

utbildningsämne och har blivit en viktig del av människors kulturhistoria.  

Matematik är skapat av människan och har haft en stor historisk betydelse i 

situationer för naturvetenskapliga utvecklingar och handel, (s.36). I alla 
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tidsåldrar har människor använt och skapat matematik och blivit en del av 

vår kultur och omvärld, matematiken är den äldsta vetenskap som under 

många år har utvecklats allt ifrån benbitar med streckmarkeringar till olika 

figurer så som siffror och vidare till tankestrukturer och material. Detta 

bekräftas även i Bergius & Emanuelsson (2010) som skriver att verktyg har 

varit speciellt betydande för matematiken och speciellt inom handel, för 

naturvetenskaplig och teknisk utveckling genom historien. Författarna 

nämner även att matematikkunnandet innebär så mycket mer än att bara 

utföra beräkningar snabbt och säkert. Matematikens kunskap är enligt 

Andersson (2006) kumulativ vilket innebär att det vi kan är resultaten av en 

väldigt lång utveckling. Samt att det är lättare att ta in och tänka kring saker 

som redan har blivit tänkt än att jag själv ska komma på det. 

Matematiken är i ständig utveckling och en stor del av den kända 

matematiken är utvecklad under 1900-talet, då exempelvis datorer 

framställdes och en viss sorts matematik behövdes för att kunna arbeta med 

dem. Matematik finns överallt och står över alla kulturella och etniska 

gränser då den är helt internationell. 

Matematik enligt förskolans läroplan, Lpfö 98/2010 

Den svenska läroplanen är den som alla förskolor ska arbeta utifrån oavsett 

pedagogisk inriktning. Vi kommer nedan att ta upp de strävansmål i 

förskolan som är relevanta för denna studie. 

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö-98, reviderad 2010) ska förskolan:  

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

och lärorik för alla barn som deltar”, (s.5)  

I den nya reviderade läroplanen förekommer flera strävansmål som har med 

matematik att göra. Det framkommer att alla i arbetslaget har ansvar för att 

barnen utvecklas och stimuleras i sin matematikutveckling. 

Förskolan ska sträva efter: 

”att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp 

samt för mätning, tid och förändring”, (s.10). 

Enligt (Lpfö 98 reviderade 2010) ska förskolan sträva efter att varje barn: 

”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera 

över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar”,( 

s.10). 

”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 

matematiska begrepp och samband mellan begrepp”,(s.10). 

”utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”, (s.10). 

Enligt den reviderade läroplanen (Lpfö 98 reviderad 2010) så innebär dessa 

mål bland annat att varje barn ska få möjlighet till stimulans och vägledning 

av pedagoger och vuxna inom förskoleverksamheten. Barnen ska få 

möjlighet att skapa egna aktiviteter och öka sin kompetens samt utveckla 

nya insikter och kunskaper. Kunskap kommer till uttryck genom olika 

former och dessa är bland annat fakta, färdigheter, förståelse och 
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förtrogenhet. För att uppnå detta i förskolan krävs ett samspel mellan olika 

parter inom förskolan. Verksamheten ska utgå från barnens intressen och 

motivation men även erfarenhetsvärld för att skapa flera motiv att söka sig 

mer kunskap. Lärandet ska grundas på samspelet mellan vuxna och barn 

men även att barn lär av varandra. Förskolan ska gynna lärande, vilket 

kräver en diskussion inom arbetslaget om betydelsen för begreppen lärande 

och kunskap. 

Matematik i förskolan 

Under denna rubrik kommer vi att ta upp på vilket sätt förskolor arbetar med 

matematik utifrån litteratur, artiklar och tidigare studier om matematik i 

förskolan. 

Enligt en artikel av Joon & Ginsburg (2010) har många pedagoger känt sig 

oroliga och osäkra över att arbeta med matematik redan i förskolan. Detta 

har till stor del berott på att undervisning tidigare inte har förväntats bland 

mindre barn. Pedagogerna var till och med varnade för att lära små barn om 

matematik eftersom det enligt vissa var onödigt, olämpligt eller till och med 

skadligt för mindre barn. Enligt författarna kan dessa missuppfattningar om 

matematik i förskolan bero på Piagets teori om att barn inte är kompetent 

mogna i förskolan. Under senare år har forskare kommit fram till motsatta 

bevis som visar att små barn är mycket mer kompetenta och redo för 

matematiska förmågor. Att lära barn matematik redan i förskolan har därför 

blivit vanligare på många förskolor under senare tid. 

Enligt Doveborg (2006) kan medvetna lärare utmana barns lärande och 

tankar om matematik genom att ta tillvara på matematiken i meningsfulla 

sammanhang. Barn kan hela tiden bekantas med matematik på olika sätt. 

Eftersom matematiken finns överallt i vår omvärld så lever de i en 

matematiks miljö men att vistas i miljön betyder inte att barnen uppfattar 

den. Barnen måste få bekanta sig med matematiken tillsammans med andra 

barn och pedagoger med kunskap om matematik för att förstå den. 

I en artikel från Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) i 

samarbete med myndigheten för skolutveckling (hämtad 2011-12-05) har 

det framkommit hur matematiken kan användas på förskolor med barn i 

åldrarna tre till fem. Bland annat så uppmärksammas samspelet och språket 

som viktiga komponenter för att delge barn om matematik. Samspelet kan 

ge barnet möjlighet att göra upptäckter tillsammans med någon som kan lite 

mer som en vuxen eller en pedagog. Detta kan bidra till att barnen förstår 

hur de ska göra och kan lösa uppgiften men då krävs det även 

kommunikation från den vuxnas sida. Barn får på detta sätt ord på de 

begrepp de upptäcker. 

Språket har en stor betydelse för hur barn tar in och tolkar olika begrepp. 

Barn som har föräldrar som pratar mycket med sina barn och läser högt för 

dem när de är små får det lättare att lära sig läsa och skriva i skolan.  Detta 

sätt fungerar även inom matematiken, om föräldern lyfter fram matematiken 

tidigt genom att exempelvis läsa sagor och ramsor och prata om dem, så kan 

det främja barnens vägar i matematiklärandet. Genom att vuxna sätter ord 

på den matematik som finns i vår vardag blir matematiken mer synlig och 

mer tydlig för barnen som språket. 
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Enligt NCM (hämtad 2011-12-05) så finns det flera olika sätt att arbeta med 

matematik hos de yngre barnen. Bland annat så kan måltider vara passande 

för att prata om matematik, då man tillsammans med barnen kan räkna hur 

många köttbullar det finns, och om man delar dem hur många finns det då? 

Dessutom kan det pratas om mängd i exempelvis mjölkglaset, fullt eller 

halvfullt glas, hur tungt kan ett mjölkpaket kan vara?  Det kan även pratas 

om former och storlekar på bröd, frukt och så vidare. Enlig en tidigare 

studie av Landegren & Olofsson (2011) så tog en förskollärare tillvara på 

vardaglig matematik i samband med påklädning i tamburen. Förskolläraren 

menade att barnen får möjlighet att öva på ett till ett –principen. 

Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2010) så innebär Ett till ett- 

principen att barn ska lära sig jämföra saker i två mängder genom att para 

samman två olika saker med varandra, alltså para ihop två och två med 

saker från de två olika mängder. Ett exempel kan vara när barn klär på sig 

vantar eller stövlar. Räkneramsor, sortering, bilda par, dela upp och jämföra 

antal är andra delar som kan användas inom förskolan men även hemma 

som syftar till matematik. 

Vardagsmatematik 

Under denna rubrik kommer begreppet vardagsmatematik att tydligare 

förklaras, det kommer även finnas med exempel på vad vardagsmatematik 

innebär. I en rapport från FoU Malmö, avdelningen för barn och ungdom så 

skriver Wedege (2011) att det i vardagen blir nödvändigt att använda sig av 

matematiska tekniker och idéer. Den så kallade uppgiften som uppstår när 

man ska lösa ett vardagligt problem, kan tal förekomma och skapas med 

hjälp ifrån olika väsentliga mätenheter som bland annat innehåller antal, 

timmar, kilo och kronor.  

Alltså så tillämpas vardagsmatematik varje dag i olika uppgifter och 

situationer som förskolor idag vill ta till vara på.  ÄR DETTA BRA???? 

Vardagsmatematik är ett begrepp som används ofta på förskolor, som 

innebär att pedagogerna försöker uppmärksamma matematiska begrepp och 

idéer genom olika aktiviteter under den dagliga verksamheten. Enligt 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) kan aktiviteter där matematik 

uppmärksammans vara exempelvis, räkna antal barn i samlingen, läsa av 

datum i almanackan, läsa berättelser samt rim och ramsor. Enligt författarna 

så kan pedagoger spinna vidare på barns nyuppfunna intresse för omvärlden 

och uppmärksamma matematiska begrepp samt uppfatta ”matematiken i 

vardagen” (s.39) det vill säga att göra matematiken synlig för barnen i deras 

värld i meningsfulla sammanhang. Situationer där matematik uppstår bör 

pedagogen ta tillvara på då barnen i fråga får en koppling till matematik 

genom att de deltar från början. Situationer där vardagsmatematik ofta 

används är vid dukning, av och påklädning, sortering av olika material 

exempel knappar, olika väderförhållanden där man kan mäta hur mycket snö 

det är ute, använda termometern och liknande. 

 Enligt en tidigare studie, Reis (1998) kan barn i den vardagliga leken ställas 

inför olika former av problem som de måste lösa. Barn kan intuitivt uppfatta 
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olika fenomen om sin omvärld som exempelvis kan vara, avstånd, längd, 

vikt, form, höjd, massa, stor-liten, delar som skapar en helhet med mera.    

I en studie gjord av Söderberg & Dahllöf Wik (2009) har det genomförts 

intervjuer med förskollärare och barnskötare för att få reda på hur de arbetar 

med vardagsmatematik. Studien visar att förskollärarna och barnskötarna tar 

tillvara på vardagsmatematik i barnens lek. Pedagogerna använde sig då 

både av planerade och oplanerade aktiviteter. Under de planerade 

aktiviteterna brukade de betona matematiska begrepp under olika former av 

fysisk aktivitet. Barnen kunde även få lära sig om parbildning, 

rumsuppfattning, turtagning med mera. I oplanerad vardagsmatematik så var 

färskollärarna och barnskötarna lyhörda på barnen. De anser att det är 

viktigt att utgå från barnens intresse och nyfikenhet så att inte barnen känner 

att vardagsmatematiken blir påtvingad. För att lärandet ska främjas är det 

också viktigt att lärandet synliggörs för barnen och lärarna. Barnen kan då 

själva se sin utveckling i sitt matematiska lärande. Studien visar också att 

barnen genom lek själva använder sig av vardagsmatematik genom att 

exempelvis leka affär. Barnen använder sig då av matematiska begrepp. 

Matematiskt material i en historisk tillbakablick 

Nedan beskrivs relevanta pedagoger vår studie vilka är Fröbel, Montessori 

och Malaguzzi som är en grundare till Reggio Emilia pedagogikens 

spridning. Samtliga pedagogiker skildras ur ett historiskt perspektiv. 

Pedagogikernas tankar och syften skildras kort. Även pedagogikernas tankar 

om matematik och matematikmaterial tas upp utifrån litteratur. 

Friedrich Fröbel 

Under denna rubrik tar vi upp relevanta delar från pedagogen Friedrich 

Fröbel och hans pedagogik. 

Enligt Svedberg och Zaar (1998) kallades Fröbel för lekmetodikens fader 

och var grundaren av den första förskolan Kindergaten. Fröbel införde 

lekaktiviteter och material i förskolan som eleverna kunde utveckla sin 

kunskap genom. Fröbel kan således ses som en grundare till 

matematikmaterial i förskolan. Fröbel är därför betydelsefull för bakgrunden 

till vår studie.  

Fröbels lekgåvor 

Under denna rubrik beskrivs Fröbels material som brukar kallas för ”Fröbels 

lekgåvor”. 

Fröbels material bestod av många olika delar. Som vi tidigare nämnt så 

finns några av dessa material kvar och används i dagens förskolor. Ett 

exempel på ett av Fröbels material är klossar. Klossarna var från början 

tänkt som ett byggmaterial men har under åren fått ett matematiskt tänkande 

omkring sig. Därför får exempelvis klossarna möjlighet att uppfylla flera 

funktioner än vad det var tänkt från början.  Eftersom hans material 

fortfarande finns och används i förskolan så blir detta intressant att granska 

och koppla ihop med vår studie om matematikmaterial. 
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Enligt National encyklopedin (2011- 09-08) var Fröbels lekgåvor avsedda 

att uppfostra och utveckla barns fantasi och motorik. Han ansåg att barn 

med hjälp av leken fick en möjlighet att utveckla sina olika förmågor. 

Fröbels leksaker var ganska enkla och byggde på geometriska former så 

som kuben, klotet och cylindern som idag ger sig till uttryck som 

byggklossar. Han hade också olika lekgåvor som uttryckte sig av olika 

flätnings-, sömn och broderiarbeten.  

Fröbel utarbetade ett rikt material som synliggjorde hans intresse för 

matematikens grundstenar, den man kan lära redan i förskoleålder. Hans 

lekgåvor bestod av 20 stycken olika material med olika syfte. Fröbel delade 

in sitt material i olika grupper, dessa var: ytor, linjer, kroppar och punkter.  

Maria Montessori 

Under denna rubrik beskrivs pedagogen Maria Montessori och hennes 

pedagogik. Eftersom en del av vårt syfte är att ta reda på pedagoger och 

barns användning av matematik material från Montessoriinriktade förskolor 

så ser vi detta som att vi vill skaffa oss förkunskaper för att sätta oss in i 

pedagogiken och förstå den.  

Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) skriver att Maria 

Montessori föddes 1870 i Chirvalle i Italien. Montessori blev under 

studietiden utfryst och hånad men eftersom hon var envis och visste vad hon 

ville så klarade hon av studierna och år 1896 blev hon Italiens första 

kvinnliga läkare. Efter utbildningen blev Maria Montessori medlem i ett 

forskarlag som studerade barn med mentala handikapp. Hon kom då i 

kontakt med barn som hade mentala handikapp och blev upprörd över 

barnens situation. Montessori blev senare chef på ett institut för mentalt 

handikappade barn. Hon testade där att använda specialutformat material till 

barnen. Hennes tanke med materialet var inte att barnen skulle få kunskaper 

utan det viktigaste var att skapa ett mentalt uppvaknande och en harmonisk 

utveckling hos varje barn. Maria Montessori upptäckte att barnen kunde lära 

sig mycket som tidigare hade setts som omöjligt för dem att lära. Hon fick 

genom detta idén att även låta normalbegåvade barn få utvecklas med hjälp 

av materialet. Hon blev ansvarig för ett daghem där hon utvecklade en miljö 

där barnen fick välja vad de ville göra själva och där materialet fick en 

väsentlig betydelse.  

Enligt Montessori förbundet (18-01-2012) så upptäckte Maria Montessori 

att inlärning, som lämpas efter barnens olika utvecklingsstadium blir lättare. 

Samt att om man tar till vara på barns spontana lust och intresse för arbete 

kan skapa motiv för att leta efter ny kunskap. Montessori upptäckte även 

barn som vill lära sig något, upprepar övningar flera gånger. Även att barn 

har en förmåga att koncentrera sig när uppgiften är intressant. Med hjälp av 

sina insikter om människans tidiga mognadsprocess så skapade hon 

utgångspunkter för barn så att de skulle få möjlighet att utvecklas till 

samstämda och fria vuxna i framtiden. 

Svedberg och Zaar (1998) skriver att montessoripedagogiken bygger på en 

psykologisk teoribildning som tänkandets struktur och utveckling beskrivs. 

Helhetssynen på barnen är en viktig grundsten för utformandet av 
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montessorimaterialet, men också till den pedagogiska miljön och relationen 

till klasskompisar och lärare. 

Montessorimaterialet 

Under denna rubrik beskrivs Montessori materialet samt pedagogers 

kompetens och kunskaper.  

Svedberg och Zaar (1998) anser att bakom allt arbete som eleverna arbetar 

med så ska läraren i fråga ha en muntlig presentation av materialet eller 

aktiviteten. Montessori ställer därför höga krav på läraren. Läraren bör ha 

stora ämneskunskaper men också ha ett bra sätt att inspirera barnen/eleverna 

att söka mer kunskap. Det bör vara ordning och reda i rummet där 

barnen/eleverna vistas. Varje sak/material ska ha sin egna bestämda plats. 

Detta för att göra det lättare för alla parter i det dagliga arbetet men också 

för att skapa en inre ordning hos barnen. Allt i en Montessori förskola eller 

skola är anpassat för barn.  

Enligt national encyklopedin (2011-09-08) så understryker Montessoris 

pedagogik individuell lek, och leksakerna används efter bestämda regler. 

Montessorimaterialets roll 

Under denna rubrik beskrivs Montessori materialets betydande roll för barns 

inlärning och kunskapsinhämtande. 

 ”Om materialet går före barnet- bränn materialet” – Maria Montessori, 

Svedberg och Zaar  (1998 s.157) 

Svedberg och Zaar(1998) beskriver att Montessori materialet roll har i 

förhållande till övriga element i pedagogiken överbetonats. Uppfattningen 

om inlärningen i Montessoripedagogiken, ”innebär att gå från det konkreta 

till det abstrakta”(s158). 

Enligt Montessori förbundet (18-01-2012) så var Montessoris tanke bakom 

materialet var att det skulle vara till hjälp för att kunna möta varje barns 

intresse och behov för motorik och aktivitet. Materialet utvecklades för 

olika mognadsstadier och intresseinriktningar.  

Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (2008) skriver att det finns 

matematik runt omkring oss. Det lilla barnet har redan ett sinne för 

matematik. Barn på Montessoriförskolor har en sekundär kontakt med 

matematikmaterial genom vardagliga arbeten med sensoriska materialet. Då 

får barn möjlighet att uppleva bland annat längder, höjder, storleker, 

volymer och så vidare. Det första matematikmaterialet är en fortsättning på 

det sensoriska materialet. Det sensoriska materialet utformade Montessori 

för att gynna barnen i deras naturliga utveckling, detta genom våra 

sinnesintryck. Det går från omedveten kunskap till medveten kunskap, 

Materialet ska bidra till att barnet får en konkret erfarenhet att bygga vidare 

på.  Materialet är även till för att barn ska få möjlighet att själv kunna 

utforska matematiska lagar och mönster för att senare kunna arbeta med mer 

abstrakt matematik. Detta bekräftas även av Svedberg och Zaar (1998) som 

beskriver att materialet kan ses som en god hjälp till barnet vid inlärning. 

Materialets funktion är uppbyggt med tanke på självinlärning, alltså barnet 
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ska själv kunna granska och se om det har löst uppgiften. Detta för att 

barnen känner sådan glädje när de märker sina misstag och kan lösa dem 

själva. Hanson (1984) menar att materialen inte bara ska skapa intresse och 

glädje utan också sporra för en ständig aktivitet. Varje material är lämpat för 

en viss ålder. Svedberg och Zaar (1998) beskriver att tanken bakom 

materialet är att möta barns behov av aktivitet och stimulans genom att 

tillfredsställa barnens medfödda vilja att lära sig nya saker och utveckla 

barnens naturliga begåvning. 

Enligt Sköld Wennerström & Bröderman Smeds (2008) Ville Montessori 

arbetar för att göra barnen lustfyllda och stimulerade för att vilja lära sig 

mer om matematiken. författarna beskriver att materialen ska vara en nyckel 

till världen, materialen ska hjälpa barnen att svara på sina funderingar. 

Svedberg och Zaar (1998) beskriver att utformningen av arbetsmetoderna 

och materialet har vuxit fram genom observation av barnens behov. 

Svedberg och Zaar (1998) skriver att pedagogiken grundar sig i 

observationer av barns utveckling. Arbetsmetoderna har vuxit fram genom 

observation av barnens behov. Enligt Hanson (1984) är Montessori 

materialen noga utexperimenterade, genom att låta barnen får leka och 

använda materialen har man lyckats prova ut materialen för att se hur de 

fungerar som inlärningsmaterial som kan stimulera barnen. I varje ämne 

utgår Montessori pedagogiken från helheten och arbetar sig inåt för att  i sin 

tur arbeta med detaljerna. Runt den röda tråden, som följer ett barn genom 

dess utveckling blir alla ämnen sammanflätade. 

Miljön 

Under denna rubrik tas en beskrivning av tankar bakom miljön upp inom en 

Montessoriförskola. Samt vad miljön kan bidra med. 

Sköljd Wennerström & Bröderman Smeds (2008) beskriver att miljön på 

Montessoriförskolor är anpassade för barnen och ska vara förberedd för 

barnens olika utvecklingsstadier. Miljön är betydelsefull för barnens 

utveckling genom olika delar bland annat fysisk, psykiskt, socialt, 

intellektuellt, andligt och känslomässigt. Inom dessa olika kategorier ingår 

att flera olika delar finns med för att uppfylla barnens utveckling bland 

annat är det stimulans genom färg och form i rummet men också inredning 

Även att få barnen att visa en lust för att lära samt skapa en trygg harmonisk 

och lugn miljö som är genomsyrad av kärlek. Koncentration är också en 

viktig del och då behövs det material eller föremål som intresserar barnen 

och motiverar dem. Det är också viktigt att barnen får samspela med andra 

barn i olika åldrar.  

Sköljd Wennerström & Bröderman Smeds (2008) skriver att miljön 

poängteras. I en miljö där barn oftast vistas, ska det vara lugnt, stimulerande 

och harmonisk för att barnen ska få möjligheter att utvecklas till en driven, 

glad, trygg, ansvarsfull person. Som visar nyfikenhet för att senare kunna 

dela med sig av sina kunskaper med andra. Detta bekräftas även Hanson 

(1984) då det skrivs om den ”preparerande omgivningen”(s.15) som 

Montessori skapade, med detta menade Montessori att omgivningen både 
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fysisk och psykisk ska tillfredställa varje barns behov i viss ålder. Den bör 

med andra ord formges på olika sätt i varje period av barnens utveckling. 

Reggio Emilia 

En del av syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare och barn 

använder sig av matematikmaterial som arbetar utifrån inspiration av 

Reggio Emilia. Enligt Wallin (1996) är Reggio Emilia en pedagogik som 

växer allt mer i Sverige. Eftersom det i den reviderade läroplanen (Lpfö 98 

reviderad 2010) förekommer flera tydliga strävansmål om matematik så 

anser vi att det är intressant att undersöka hur det arbetas med matematik i 

Reggio Emilia inspirerade förskolor. Under denna rubrik beskrivs hur 

Reggio Emilia pedagogiken. Samt de väsentliga tankarna som pedagogiken 

beskrivs sedan. Avslutningsvis beskrivs kortfattat om hur Reggio Emilia 

förskolor använder sig av matematik.  

Historik 

Enligt Svedberg och Zaar (1998), var Loris Malaguzzi (1921-1994) en 

entusiast och en stor inspiratör för förskolorna i den norditalienska staden 

Reggio Emilia. Malaguzzi såg pedagogiken som en del av ett 

demokratiprojekt. Den 25 april 1945, på befrielsedagen efter andra 

världskriget så bestämde sig några föräldrar i den lilla byn Cella utanför 

Reggio Emilia att de skulle bygga upp en egen förskola. Loris Malaguzzi 

hörde talas om föräldrarnas förskola och gav sig iväg dit. Malaguzzi blev 

överraskad av föräldrarnas fina arbete och han blev sedan övertalad att börja 

arbeta där. Tillsammans med föräldrarna började Malaguzzi bygga upp flera 

förskolor, trots motstånd från myndigheter och den katolska kyrkan. Efter 

kriget hade de fått lära sig att lydiga människor kan vara farliga och de ville 

därför skapa en ny pedagogik som utgår från att barn kan tänka och handla 

själva. De ville bryta den auktoritära traditionen och i stället bygga ett 

samhälle på en demokratisk grund. På 1960-talet så övertog kommunen de 

föräldrakooperativa förskolorna och Malaguzzi fick till uppdrag att leda och 

utveckla barnomsorgen. Detta fortsatte Malaguzzi engagerat med fram till 

sin död. Ut efter vart skolan byggdes så valdes namnet Reggio Emilia till 

pedagogikens namn som vi känner igen idag. Loris Malaguzzi arbetade 

aktivt och engagerat med att utveckla en pedagogik som han sedan ville 

sprida vidare. 

Reggio Emilias pedagogik 

Svedberg och Zaar (1998) I Reggio Emilias pedagogik är det betydelsefullt 

att lyssna på barnen och respektera dem som medborgare i samhället. 

Pedagogiken har också en bestämd syn på kunskap då barns utforskande 

lärande ska ske flitigt och kommunikativt. Man ska se barnet som en 

kommunicerande individ redan vid födseln och i Reggios pedagogik är 

kommunikation som en nyckel till lärande. Man tar också tillvara på barns 

erfarenheter av siffror och bokstäver när de börjar förskolan och låter 

erfarenheterna komma till uttryck med olika språkliga formuleringar. 

Genom att använda sig av flera olika uttryckssätt som bildspråk, drama, 

musikspråk, matematik, talspråk, skriftspråk med mera, så får barnet 
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tillgång till hela sin person och på så sätt kan barnet även tro mer på sig 

själv. 

Enligt Reggio Emilia institutet (2011-09-08) så läggs arbetet upp på så sätt 

att delar som fantasi och verklighet, lek och arbete med många olika 

vändningar kommer till uttryck samtidigt. Enligt Reggio Emilia institutet så 

vill pedagogerna vara nytänkande och det betyder att arbetet blir 

gränsöverskridande på många olika sätt.  

Reggio Emilia och matematik 

I samhället finns matematik i olika former överallt. Enligt Furness (1998) så 

får barn lära sig matematiskt tänkande, så kallas prematematik, både i 

miljön ute och inne. Barnen får även möjlighet att använda matematiska 

begrepp under lek. Enligt Furness (1998) så finns prematematik i förskolan 

under dagens alla aktiviteter som samling, måltider, lek med mera. Under de 

olika aktiviteterna kan pedagoger och barn ta tillvara på matematik och få in 

matematiska begrepp genom att räkna, få in volym, vikt, parbildning, 

former med mera. Enligt Doverborg (2006) så ger nya erfarenheter och 

utmaningar som barnen utsätts för möjlighet till att lära nya begrepp. 

Studiens teoretiska utgångspunkt 

Vi har valt att arbeta utifrån det sociokulturella Nedan följer en beskrivning 

av perspektivet samt en koppling till vår studie. 

Sociokulturellt perspektiv 

I vårt arbete har vi använt oss av ett sociokulturellt perspektiv. Där vi bland 

annat fokuserat på Lev Vygotskijs tankar. Enligt Smidt (2010) så lades 

grunden för det sociokulturella perspektivet av Vygotskij 1896-1934, 

Vygotskij var bara 37 år gammal när han dog, men uppnådde viktiga delar 

som har kommit att få stor pedagogisk betydelse i dagens förskola. 

Vygotskij (1995) anser att samspel, berättelser fantasi och kreativitet är 

viktiga infallsvinklar i barnets utveckling. Utifrån detta synsätt har vi valt 

det sociokulturella perspektivet som vår valda teoretiska utgångspunkt. 

Vygotskij (1995) ansåg också att en del av de centrala delarna var barnets 

fantasi och kreativitet. Med detta menade han att ju mer barnet fått 

erfarenhet ifrån exempelvis genom att ha observerat, deltagit, läst och 

upplevt och liknande, desto större blir barnets kreativitet och fantasi. För att 

kunna arbeta vidare krävs det en erfarenhet att bygga på. 

Enligt Kroksmark (2003) är en del av det sociokulturella perspektivets 

grundstolpar att mänskligheten förändras utan uppehåll. I samarbete med 

andra människor kan kunskaper och erfarenheter att införskaffas när som 

helst.  Vygotskij (1995) anser att lärande sker i samspel med flera olika 

individer samt i den miljö individer befinner sig i. 

Vi inspirerades av det sociokulturella när vi analyserade vårt insamlade 

material. Enligt Williams (2006) Så har det sociokulturella perspektivet och 

Lev Vygotskilj tankar om barns lärande blivit allt mer viktigare inom 

förskolan och inom forskning kring barns lärande. Vi har valt att utgå från 

bland annat det sociokulturella perspektivet då vi vill ta reda på tankarna 
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bakom matematikmaterial och om det bidrar till barns lärande kring 

matematik.  Enligt Hwang och Nilsson (2003) innebär det sociokulturella 

perspektivet att lärande kan ske genom sociala samspel. Det sociala 

samspelet kan ge verktyg som lär barn hur man hanterar och möter problem. 

Enligt Vygotskij (1995) kan barns tänkande och förmåga förbättras genom 

att barn blir mer medvetna om hur de ska tänka när de ställs inför problem 

och hur de ska lösa det. Barn ska få tillfälle till att få testa sin förmåga vilket 

matematikmaterial kan bidra till.   

Enligt Säljö (2010) är kommunikativa processer och samspel mellan 

individer viktiga delar i det sociokulturella perspektivet. Även de kulturella 

redskapen nämner han som viktiga. Det mest väsentliga redskapet är 

kommunikation eftersom barn på så vis får ta del av andra människors 

uppfattningar och förklaringar. Genom kommunikation får barn även 

utveckla nya sätt att diskutera och handla. Andra viktiga redskap är de 

materiella som enligt Säljö är väsentliga eftersom de framställas för att fylla 

en funktion. Säljö nämner även situerat lärande vilket innebär att tänkande, 

handlingar och lärande sker i samhörighet med varandra. Genom det så 

återkommer andra sammanhang som ger möjlighet till mer lärande., Säljö 

(2010).  

Vi kopplar det sociokulturella perspektivet till vår studie på så vis att ett 

samspel kring material mellan flera individer kan bidra till en tydligare 

grundförståelse kring matematik och matematikmaterial hos barn. Detta kan 

även utveckla barns samspel med varandra och att barn lär av varandra i 

aktiviteter kring matematik. Williams (2006)  anser att genom socialt 

samspel i en gemensam aktivitet där problemlösningssituationer uppstår kan 

strategier överföras från en mer kunnig person till barnet. Dessa strategier 

kan barnet använda sig av i andra situationer som uppstår. När barn och 

pedagoger arbetar tillsammans med matematikmaterial och matematik 

uppkommer även nya begrepp som barn får möjlighet att ta till sig och 

använda samt veta innebörden av dem.   
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METOD 

Vi kommer nedan att beskriva studiens val av metod och varför vi valde 

denna metod. Vi berättar på vilka förskolor vår studie genomförts och varför 

vi valde dem. Vi kommer även beskriva hur vår studie har genomförts och 

hur genomförandet av observationer och intervjuer gick till. Under denna 

rubrik förekommer också forskningsetik och en redogörelse för studiens 

trovärdighet samt analys. 

Metodval 

I vår studie har vi valt att arbeta med den kvalitativ metod. Enligt Starrin 

och Svensson (1994) kan den kvalitativa metoden visa sig lämplig att 

använda om det redan finns en kännedom om olika företeelser och ska 

undersöka hur dessa beter sig . Författarna anser även att innebörden av den 

kvalitativ metod är att besitta ett intresse av hur ett fenomen är skapat, det 

vill säga vilka karaktärsdrag det innehar. Enligt Thurén (2007) kan en 

djupare kunskap skapas med en kvalitativ metod detta bidrar till förståelsen 

för det man forskar om. Författaren anser även att den kvalitativa metoden 

fungera bra vid samhällsvetenskapliga och humanistiska undersökningar. Vi 

valde att arbeta med kvalitativ metod eftersom observationer och intervjuer 

ingår i vår studie.  

 

Observation 

Att observera är att man lägger märket till, letar efter något eller iakttar 

situationer eller personer beroende på motivet.  Med hjälp av våra sinnen så 

kan vi registrera vad som händer runt omkring oss. När vi har använt 

observations som en form av undersökningsteknik så har vi arbetat med 

löpande protokoll som innebär att vid det tillfället som observation sker så 

noterar man ständigt. Observatören kan då lätt kunna anteckna saker som 

intresserar eller uppmärksammar observatören. Vårt motiv för 

observationerna är att vi vill ta reda på materialets användning, vad det finns 

för material samt hur den matematiska miljön kommer till uttryck. 

Situationer där vi har observerat har bland annat innehållit 

materialanvändning hos barn och pedagoger samt samtal och instruktioner 

från pedagoger till barn eller mellan barnen. Vi har även observerat de olika 

matematiska miljöerna på de tre förskolorna och hur de kommer till uttryck i 

den pedagogiska verksamheten.   

Intervju 

Vi kommer också att använda oss av strukturerade personliga intervjuer, 

vilket innebär att frågorna som vi ställer enbart kommer vara strukturerade i 

den ordning som vi tidigare har bestämt. Enligt Løkken & Søbstad (1995) så 

används personintervjuer oftast i systematiska undersökningar som 

exempelvis forskningssammanhang. Den viktigaste poängen i en 

strukturerad personlig intervju är enligt Løkken & Søbstad (1995) att låta 

respondenten formulera och tänka igenom sina svar på egen hand. Detta ger 

respondenten möjlighet att berätta om sina upplevelser innanför dess egen 
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referensram. Samt att den som intervjuar lättare kan komma åt kärnan som 

de söker inom sin valda forsknings/ ämnesområde. Under intervju kan man 

använda observation genom att man observerar kroppsspråk och gester.  

Urval 

Vi har valt att genomföra vår studie på Reggio Emilia inspirerade förskolor 

och Montessori inriktad förskola eftersom vi inte kände till hur dessa 

pedagogiska inriktningar arbetade med matematik. Vi hade inga 

förkunskaper på hur Reggio Emilia arbetade med matematikmaterial. Vi 

kände däremot till att Montessori använde sig av olika material men vi 

visste inte hur de materialen såg ut på vilket sätt de användes. 

Vi har varit på tre förskolor i Västra Götaland. Två av förskolorna var 

Reggio Emilia inspirerade och en var Montessoriinriktad. Vi har valt att 

genomföra intervjuer med två pedagoger på varje förskola. Arbetslagen på 

förskolorna fick komma överens om vilka två på varje förskola som vi 

skulle få tillåtelse att genomföra intervjuer med. 

Genomförande 

Efter att ha läst in oss på vårt valda ämne så fortsatte vi vårt arbete med att 

ta reda på förskolor i vår närhet som var Reggio Emilia inspirerade och 

Montessoriinriktade. Vi ringde sedan till tre lämpliga förskolor och 

presenterade oss själva, vår utbildning och att vi nu skrev ett examensarbete. 

Vi berättade även studiens syfte. Vi frågade därefter om det gick bra att 

besöka dem så att vi kunde berätta mer om vårt arbete. Under besöken så 

berättade vi att vi gärna ville genomföra observationer och intervjuer hos 

dem vilket vi var välkomna att göra på samtliga tre förskolor. Vi skrev även 

ett informationsbrev till barnens föräldrar där vi förklarade vad vår studie 

skulle handla om, att vi skulle genomföra observationer och att deras barn 

skulle få vara helt anonyma i studien. Vi skrev även våra kontaktuppgifter 

och att föräldrarna skulle höra av sig om de hade frågor eller om de inte 

ville att deras barn skulle delta i studien. 

Observationernas genomförande 

Under observationerna så valde vi att observera enskild användning 

material, det vill säga användning som inte sker under samlingar. Vi har 

exempelvis observerat barn som själva arbetar med ett material och barn 

som tillsammans med en pedagog använder material. Vi använde löpande 

protokoll.  

Vi har valt att arbeta med barn i åldrarna tre till fyra år i en barngrupp på 

varje förskola eftersom vi ansåg att det skulle vara intressant att få se hur 

barn i denna ålder kan få möjlighet att lära sig matematik inom de två 

pedagogikerna. Vi har genomfört observationer på tre förskolor, en 

Montessoriinriktad förskola och två Reggio Emilia inspirerade förskolor. På 

varje förskola var vi på en avdelning och genomförde observationer under 

en förmiddag. På Montessoriförskolan var vi tillsammans och genomförde 

observationer medan vi gick till en Reggio Emilia förskola var och 

observerade. Vi har varit på varje förskola vid tre tillfällen och genomfört 

observationer. 
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På Montessoriförskolans avdelning fanns det 20 barn och tre Pedagoger. 

Barnen var i tre till fyra års ålder. Under det första observationstillfället fick 

vi se när en pedagog och ett barn på tre och ett halvt år arbetade med 

räknespolar. Denna observation varade i ca 10-12 minuter. Nästa aktivitet 

fick vi ta del av strax efter den första observationen. Det var då två barn som 

båda var tre och ett halvt år. Barnen satt och lekte med klossar och försökte 

konstruera en byggnation. Denna observation varade under ungefär 8-10 

minuter. Under det andra besöket på förskolan fick vi se när ett barn på snart 

fyra år satt och arbetade ensam med det rosa tornet på en matta, denna 

observation varade i ca 15 minuter. Vi fick under detta tillfälle även se när 

två barn byggde med klossar. Den observationen varade under ungefär 10 

minuter. Under det tredje besöket fick vi se när barn spelade spel. De 

observationerna vara ungefär i 30 minuter. 

På en av Reggio Emilia förskolorna observerades en avdelning med barn i 

tre års ålder. På avdelningen fanns det 20 barn och fyra pedagoger. Det 

första observationstillfället gjordes när det var en pedagog som arbetade 

ihop med två barn som var tre år. De arbetade med ett egen tillverkat 

matematikmaterial som bestod av kastanjer och inplastade löv samt 

inplastade papper med geometriska figurer på. Denna observation pågick 

under ungefär 15 minuter.  Vid nästa observationstillfälle var det två barn 

som nyss hade fyllt tre år som satt och arbetade med matematiknallar. De 

sorterade in dem efter färg och storlek. Denna observation tog ca 8-10 

minuter. Den tredje observationen varade i ca 12-14 minuter. Det var då en 

pedagog och ett barn på ca tre och ett halvt år som arbetade med klossar och 

sorterade in dem i olika grupper. På den andra Reggio Emilia förskolan var 

det 18 barn när observationerna genomfördes samt fyra pedagoger. Barnen 

på avdelningen var mellan fyra och fem år. Under ett observationstillfälle på 

denna förskola så spelade några barn ett matematikspel. Observationen 

varade ungefär 15 minuter. På denna förskola gjordes även ett 

observationstillfälle då ett barn lekte med en våg och vägde. Observationen 

varade under cirka 15 minuter. Det gjordes även observationer då barn 

byggde med klossar och de observationerna varade mellan 10-15 minuter. 

Intervjuernas genomförande 

Innan intervjuerna genomfördes så skrev vi ihop frågor som vi ville ta reda 

på. Vi läste också på om de olika pedagogikerna och deras material och 

tankegång för att lättare kunna ta del och kunna vara med i samtalet. 

Intervjuerna har genomfört på tre förskolor och på varje förskola har det 

genomfört två intervjuer med förskolelärare på varje förskola för att vi 

skulle möjlighet att få höra flera tankar om att arbeta med 

matematikmaterial.   Diktafoner användes under intervjuerna så att vi inte 

skulle missa något av vad förskollärarna sa och även för att vi skulle få 

möjlighet att lyssna på intervjuerna efteråt och då kunna tolka svaren 

tillsammans. 

Analys 

I analysen har vi utgått från den fenomenografins fyra steg. Enligt Patel och 

Davidsson (2003)  sker den fenomenografiska analysen i fyra steg. Det 
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första steget är att bekanta sig med insamlad data och skapa ett 

helhetsintryck. Det andra steget är att urskilja likheter och skillnader i de 

genomförda intervjuerna. I det tredje steget ska uppfattningar klassificeras i 

beskrivande kategorier samt i det fjärde steget fördjupa sig i den 

underliggande uppbyggnaden i kategorisystemet.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2003) krävs det att man bearbetar och 

klassificerar det material vi får ta del av och samlar in för att få svar på 

studiens frågeställningar. För att förklara begreppen analys så har vi tagit 

del av Rienecker och Stray Jörgensen (2008)  som förklarar att analys 

betyder att det insamlade materialet kan delas in i olika kategorier. Vårt 

insamlade material innehåller både anteckningar och ljudinspelningar från 

intervjuerna samt anteckningar från observationerna. 

Vi började med att lyssna på ljudinspelningarna och tog även stöd av våra 

anteckningar för att få fram det väsentliga för vår studie. De delar av 

intervjun som vi valde att plocka bort var delar som kan ha bestått av 

obetydliga frågor från andra pedagoger eller barn, som inte hade med vår 

studie att göra. Med hjälp av våra anteckningar så kunde vi enklare avgöra 

vem som sa vad eftersom det kan vara svårt att fastställa enbart med hjälp 

av ljudinspelningar. För att hitta likheter och skillnader mellan intervjuerna 

så markerade vi de svar som påminde om varandra men också de som 

skiljde sig.  

Utifrån sammanfattningarna av observationer och intervjuer så har vi delat 

in resultatet i tre olika delar. Följande rubriker som vi har valt är 

förskolornas matematikmaterial, materialets användning och matematisk 

miljö eftersom de behandlar våra frågeställningar.  

Trovärdighet 

Enligt Patel & Davidson (2003) behövs en god validitet för att göra en bra 

undersökning. Det innebär att vara medveten om att undersöka det studien 

har som avsikt att undersöka. Författarna påpekar även vikten av en god 

reliabilitet vilket innebär att undersökningen sker på ett pålitligt sätt.  

Eftersom vi träffade barnen innan observationerna genomfördes så fick 

barnen möjlighet att lära känna oss. Vi var då inte okända för barnen vilket 

minskade risken för att barnen gjorde annorlunda vid observationerna på 

grund av vår närvaro. 

Vid intervjuerna söktes inte åsikter hos informanterna som på något sätt 

kunnat ge negativa konsekvenser. Frågorna har inte styrts för att få särskilda 

svar. Eftersom intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon så blev 

trovärdigheten större eftersom vi efter intervjuerna gemensamt kunde tolka 

svaren. Risken för missuppfattningar kunde på så sätt minskas.  

Forskningsetik 

Innan studien påbörjades så tog vi del av vetenskapsrådets (2002) riktlinjer 

och principer för forskningsetik för humanistisk- samhällsvetenskaplig 

forskning, som vi sedan arbetade utifrån. Inom forskningsetikens riktlinjer 

så finns det fyra huvudkrav vilka är: Informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Här kommer en förklaring av 

dessa huvudkrav. 

Informationskravet innebär att vi innan intervjuer och observationer har 

informerat både förskolor och vårdnadshavare om vår studie och 

anledningen till varför vi besöker förskolorna. Informationen gavs till 

förskolorna när vi besökte dem. Efter förskolornas samtycke så skrev vi ett 

brev med information till föräldrarna om att vi under tre tillfällen kommer 

att besöka förskolan för att observera matematikmaterialets användning. 

Deltagandet för både barn och förskolelärare i studien är frivillig. Vi 

informerade även om att resultatet kommer att offentliggöras i form av 

examensarbete  

Samtyckeskravet innebär att de medverkande i studien får bestämma själva 

om deras deltagande. Alla medverkande under 15 år ska ha vårdnadshavare 

tillstånd att få delta. Vi har fått tillstånd och samtycke från alla tillfrågade. 

Konfidentialitetskravet innebär sekretess, personuppgifter ska inte 

offentliggöras. De medverkande har rätt till att vara anonyma i studien. Vi 

meddelande de deltagande om att vi har tystnadsplikt och att inga 

bandinspelningar offentliggörs. Under intervjuerna används inga 

personuppgifter som kan berätta om personerna.  

Nyttjandekravet innebär att det insamlande materialet bara är till för den 

aktuella studien och kan inte användas till andra ändamål.  
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RESULTAT 

Studiens syfte är att ta reda på hur lärare och barn använder sig av 

matematikmaterialet på förskolor som arbetar utifrån Montessori inriktad 

pedagogik och Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Syftet är även att 

undersöka och få kunskap om pedagogers tankar bakom matematikmaterial.  

Studiens frågeställningar är ta reda på vilket material som finns och används 

på respektive förskolor i arbetet med matematiken, på vilket sätt materialet 

används av lärarna och av barnen samt om det finns en matematisk miljö på 

förskolorna, och i så fall, hur den kommer till uttryck. Nedan följer studiens 

resultat som består av tre delar. Varje del besvarar studiens frågeställningar. 

Delarna behandlar förskolornas matematikmaterial, materialets användning 

och matematisk miljö. 

Förskolornas matematikmaterial 

Under denna rubrik kommer vi att besvara studiens första frågeställning 

som är att ta reda på vilket material som finns och används på respektive 

förskola. 

På både Montessori och Reggio Emilia förskolorna finns 

matematikmaterial. Vissa material finns på samtliga förskolor. Detta är 

bland annat spel och klossar. Sedan finns det material som är speciella på de 

olika förskolorna. Detta är exempelvis Montessoris egna matematikmaterial 

som enbart sett på Montessorisförskolan. Det finns även material på de båda 

Reggio Emilia förskolorna som varierar. Detta är egentillverkade material. 

Vi kommer nedan börja med att beskriva det matematiska material som barn 

och pedagoger arbetade med på Montessoris förskola. Vi går sedan vidare 

med att beskriva det material som barn och pedagoger arbetade med på 

Reggio Emilia förskolorna. 

Montessoris material 

På Montessoris förskola fanns det i stor mängd material som är till för att 

barn på ett enkelt och praktiskt vis ska få förståelse för matematik. Nedan 

följer en presentation av några av de material som Montessoriförskolan 

använder sig av. 

 

 

 

Bild 1 
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Bilden ovan visar ett material med så kallade räknespolar. Barnen ska med 

detta material lägga rätt mäng antal stavar i rätt fack. När läraren visar 

barnen hur materialet kan användas så lägger den stavarna i handen när den 

räknar.  

”Genom att lägga spolarna i handen när man räknar så blir det tydligare 

och barnen får känna på skillnaden mellan flera och få stavar”- Pedagog 

Montessori.  

 

            

                             Bild 2    

Bilden ovan till vänster visar pärlor i antalet ett till tio som är trädda på 

trådar. Barnen kan räkna med hjälp av pärlorna och samtidigt kunna se 

skillnaden på antalet genom att jämföra längden på dem. Bilden till höger 

visar också pärlor som är trädda på trådar. Det är tio pärlor på varje tråd. 

Med hjälp av dem kan man räkna tiotal. Bilden visar även 1000 pärlor som 

är sammansatta som en kub. 

”Barnen får enklare för att förstå antal om de använder alla sina sinnen. 

Pärlorna gör så att de får möjlighet att se och känna skillnad på mycket och 

lite”, -Pedagog på Montessori.   

 

                   

   
                     Bild 3 

Med hjälp av stavarna på bilderna ovan kan barnen mäta och räkna. 

Färgerna är målade i decimeter.  

”Med materialet kan barnen få förståelse för längd och kan med hjälp av 

stavarna jämföra längd. När ett barn undrar hur långt något är så hämtar 

det en stav och mäter med”, -Pedagog Montessori. 
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          Bild 4 

Bilden ovan visar träplattor med ental, tiotal, hundratal och tusental. 

Materialet visar antalet siffrors mening i olika stora tal. 

”Med detta material kan barn få möjlighet att se antal nollor och siffrors 

betydelse i olika stora tal,”- Pedagog Montessori.  

Sensoriskt material 

På Montessoriförskolan fanns det material som förberedde barnen inför det 

matematikmaterial som är beskrivet ovan. Detta material kallas för det 

sensoriska materialet. Det sensoriska materialet finns ute i ett större rum där 

det finns tillgängligt för barnen att använda när de vill. 

 

 

         Bild 5 

Materialet på bilden ovan visar ett cirkelpussel. Barnen ska med detta material 

pussla cirkar i olika storlek. Enligt pedagog på Montessoriförskolan  kan barn 

med hjälp av detta material få uppfattning om form, volym, olika storlekar och 

även vikt. 

”Med materialet kan barnen  få jämföra och upptäcka storlekar, volymer, 

vikter och formers olikheter.”-Pedagog Montessori 
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                                   Bild 6 

Bilden ovan visar träklossar i olika strolek. Klossarna kan placeras i 

storleksordning vilket gör att barnen konkret kan se och jämföra storlek. 

Barnen kan även genom materialet få känna en kvadrats form.  Materialet 

kan även utvecklas för att bemöta olika barns matematiska utvcekling. 

Materialet kan då exempelvis ge barn en grundförståelse för att små klossar 

kan bilda en större kloss tillsammans. 

 

 

                                  Bild 7 

Stavar i olika längd finns även tillgängligt i det sensoriska rummet fast här 

är de inte målade i decimeter.  

”Med materialet kan barn få möjlighet att upptäcka olika längder och 

barnen kan med hjälp av detta material mäta olika saker”- Pedagog 

Montessori. 

Reggio Emilias material 

På de Reggio Emilia inspirerade förskolorna har vi kunnat hitta följande 

gemensamma material som används dagligen, sedan har vardera förskola 

egna påhittade material som även de används dagligen och som är anpassat 

för deras barngrupp. Nedan följer en presentation av några av de material 

som finns och används på de två förskolorna med Reggio Emilia inspiration. 
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Bild 8 

På bilden visas ett sort brädspel som går ut på att man ska slå en tärning med 

olika figurer på, på just denna tärning så finns det figurer av olika djur och 

träd, bland annat hare, gran, anka, tupp och så vidare. När tärningen visar en 

figur ska barnen leta reda på den figuren och placera den på rätt plats på 

deras spelbricka.  

”Se och koppla ihop formerna med varandra, men vi ser självklart att man 

kan använda materialet på andra sätt en just detta sätt, exempel kan vara 

sortering av färg, form” - Pedagog Reggio Emilia  

 

 

 

 

 

 

Bild 9 

På denna bild så visas brickor som man bland annat kan använda som 

tangram. Det innebär att barnen får en bild som visar en figur och med hjälp 

av brickorna ska man sedan bygga ihop figuren. Brickorna används även till 

sortering av olika slag. 

”Ge barnen möjlighet att konstruera olika figurer, antingen genom att 

använda en mall (Tangram) eller att konstruera med hjälp av sin fantasi” – 

Pedagog Reggio Emilia 
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Bild 10 

På bilden så visas olika former av nallar och länkar. Med ett annat namn 

kallas de matematik nallar och matematiklänkar. Med detta material så kan 

barnen få möjlighet att sortera olika storlekar, färg samt leta efter stor och 

liten nalle.  

Med länkarna så kan man även där sortera in i färg men också bygga ihop 

dem till en lång kedja då kan man eventuellt prata om olika längder på 

kedjorna. ”Med detta material kan barnen få möjlighet att utforska samt 

lära sig se skillnader med hjälp av sorteringar av olika slag exempel på 

detta kan vara att sortera efter färg, form, storlek med mera.” – Pedagog 

(Reggio Emilia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11 

Detta material är speciellt för en av förskolorna då de har tillverkat detta 

själva tillsammans med barnen. Barnen fick gå ut i naturen och samla löv 

och kastanjer som sedan pedagogerna har sammanställt till ett  

matematikmaterial, detta material står i deras lilla matematikhörna. Detta 

går ut på att bland annat lägga kastanjerna efter geometriska figurer som 

syns på bilden. Ett annat användningssätt är att använda burkar med siffror 

från 1-5 som barnen sedan ska lägga rätt antal kastanjer i. Pedagogers tankar 

bakom detta material: 

 ”Tanken bakom löven är även här sortering, bland annat av former, sorter, 

färger och storlekar med mera.  Med hjälp av kastanjerna kan man även 

använda och arbeta med antal och prova att introducera barnen för plus och 

minus” - Pedagog (Reggio Emilia). 
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Gemensamma material 

På Montessoriförskolan och de två Reggio Emilia förskolorna fanns det 

gemensamma matematikmaterial. Nedan presenteras de gemensamma 

material som vi fick möjlighet att ta del av. 

Bild 12            Bild 13                                Bild 14 

Klossar är ett material som kommer ifrån Fröbels lekgåvor. Fröbels syfte 

med detta material var främst att barn får göra byggnationer. Klossarna på 

förskolorna används flitigt av barnen dagligen, och här syns en del av de 

klossar som finns. Klossarna användning har olika syften beroende på 

barnens intresse. Bland annat så kan de konstruera olika skapelser av dem 

genom att bygga. Barnen kan även med hjälp av klossarna sortera in i färg, 

storlek och utseende bland annat.  

”Klossarnas funktion är många, vilket vi tycker är bra då man kan anpassa 

det efter varje barn. med klossar kan man konstruera såklart, men också 

sortera in i olika kategorier” – Pedagog (Reggio Emilia) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15 

Förskolorna har även olika former av spel, pussel och memory som används 

av alla. På bilderna visas bara några av de spel som finns tillgodo. Många av 

spelen har innebörden att samla ihop par eller att hitta rätt färg, siffra eller 

plats för att kunna avsluta spelet. Pusslen innebär att försöka bygga ihop en 

helhet av flera olika delar, med andra ord försöka bygga ihop bilden igen.  

”Med spel, pussel och memory kan man väva in matematik genom att vi kan 

prata om matematik som antal, former, parbildning med mera. ” – Pedagog 

Reggio Emilia 
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Bild 16 

På bilden visas en våg som finns tillgänglig för barnen. Här får barnen 

möjlighet att väga olika saker och upptäcka vikt. 

”Barnen får välja saker att väga som nallarna och se skillnader i vikten och 

hur man kan uppnå en jämn vikt.”- Pedagog, Reggio Emilia 

Alternativt matematikmaterial 

På både Montessoris förskola och Reggio Emilia förskolorna tas 

matematiken tillvara ofta i vardagliga situationer. Förskolorna tar tillvara på 

de tillfällen i vardagen där matematiken kan bli synlig. På Montessori 

framkommer det i ett intervjusvar som citeras nedan, att pedagogerna tar till 

vara på tillfällen som bakning. Material som exempelvis decilitermått kan 

då bli ett matematikmaterial.  

”Vi bakar mycket här, kanske för mycket ”skratt” men genom att baka får 

barn öva på så mycket som att räkna, volym, former och annat. Vi kan prata 

om så mycket matematik med barnen när de bakar som de tycker det är så 

kul” – Pedagog Montessori 

 

Även på Reggio Emilia framkommer det att saker som exempelvis skor och 

vantar kan bli ett matematikmaterial utifrån det intervjusvar som citeras 

nedan: 

”Vi har en del matematikmaterial men jag tycker också att så mycket annat 

material som man inte vanligtvis ser som ett matematikmaterial kan bli till 

det. En sko eller vantar kan bli ett matematikmaterial om man pratar om 

matematik ute i hallen eller så”, -Pedagog Reggio Emilia 
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Materialets användning 

Under observationer har vi fått ta del av hur barn arbetar med 

matematikmaterial, hur de får materialet introducerat samt vilka kunskaper 

som barnen får möjlighet att öva på och utveckla. Vi kommer nedan 

presentera observationstillfällen där barn får arbeta med matematikmaterial 

under olika former. Under en del tillfällen har barnen själva använt 

materialet. Vid andra tillfällen har en pedagog varit närvarande och 

introducerat materialet samt hjälpt barnet att utveckla begrepp och förståelse 

för materialet. Utifrån transkribering av material har vi kommit fram till att 

materialets användning kan delas in i olika kunskapsrubriker. Det vi genom 

observationer har sett att barn för möjlighet att lära genom användning av 

materialet är antal, storlek, form, vikt samt att de kan lära genom samspel 

med varandra. Vi kommer under dessa rubriker beskriva observationer som 

vi har sett på både Montessori och Reggio Emilia som vi kan koppla till 

kunskapsrubrikerna. 

Antal 

Resultatet visar att barn med hjälp av material har fått lära sig om antal. 

Genom att barnen får plocka saker samtidigt som barnet räknar så kan det få 

förståelse för hur mycket ett tal egentligen är. Det första exemplet beskriver 

en observation med ett material som är avsett till detta. I det andra exemplet 

beskrivs ett observationstillfälle på en vardaglig situation då barn för 

möjlighet att lära sig och få förståelse om antal. 

Exempel 1. 

Vid ett observationstillfälle på Montessoriförskolan så frågar en pedagog 

Lisa om hon vill arbeta med ett matematikmaterial och det vill Lisa. 

Pedagogen plockar då fram materialet med räknespolar (bild 1, sid:25) som 

Lisa enbart har provat en gång innan. Pedagogen visar hur Lisa ska arbeta 

med materialet. Pedagogen tar upp en spole, lägger den i handen och säger 

tydligt ”en”. Hon och ber Lisa att upprepa ”en”. Pedagogen lägger sedan 

spolen i rätt fack samtidigt som hon pekar på siffran ett och säger ”en”. Lisa 

ska efter detta med stöd av läraren arbeta med materialet själv. Hon plockar 

upp den första spolen och lägger den i handen. Samtidigt som pedagogen 

säger hon ”en” och lägger sedan spolen i rätt fack. Pedagogen pekar sedan 

på siffran ett och säger ”en”. 

Under detta tillfälle får Lisa möjlighet att upprepa det material som hon 

tidigare har fått använda en gång tidigare tillsammans med en pedagog. 

Under tillfället får hon möjlighet att träna på siffrors namn och hur de låter 

samtidigt som hon får känna på antal och se hur siffran ser ut. På så sätt 

använder hon nästan alla sinnen. Lisa får möjlighet att träna på en till en 

metod. Både tal och muskelminnet får möjlighet att övas. Lisa utvecklar en 

förståelse för hur mycket som en, två, tre och fyra egentligen är genom att 

hon får se spolarna och även känna dem i handen. 

 



 29 

 

Exempel 2. 

Under ett observationstillfälle på en Reggio Emilia förskola så låter en 

pedagog barnen vara med och duka. Barnen får då räkna tallrikar, glas och 

bestick. Barnen fortsätter efter dukningen med att räkna medan de äter. De 

räkna då hur många potatisar och köttbullar de har på tallriken.  

Genom att duka får barnen bland annat träna på att räkna. De måste räkna ut 

hur många barn det är och hur många tallrikar, glas och bestick det behövs. 

Detta gör att barnen kan få förståelse för hur mycket en siffra egentligen är. 

Det visar sig att barnen har tyckt det varit roligt och intressant eftersom de 

vill fortsätta att räkna även när de äter. De får då möjlighet att se skillnader 

och likheter mellan exempelvis hur många köttbullar samtliga har på 

tallriken. 

 

Storlek och form 

Utifrån observationer på både Montessori och Reggio Emilia har det visat 

sig att barn får möjlighet att lära sig om storlek och form med hjälp av 

klossar. Klossarna kan ha olika former och storlek. Det första exemplet 

nedan visar att två barn lär sig om storlek och formers betydelse när de 

bygger. Det andra exemplet visar när en pedagog blir delaktig när två barn 

bygger med klossar.  

Exempel 1. 

Under ett observationstillfälle på Montessoriförskolan så sitter Ludvig och 

Nina på en matta med en korg som det är klossar i, bild 12 sid:25. Barnen 

bygger med klossarna. Barnen pratar om stor och mindre medan de bygger. 

Ludvig kommer under byggandets gång på att det är bra att ha en stor 

fyrkantig kloss i botten för att det inte ska ramla. De provar ändå att bygga 

med en liten fyrkantig kloss i botten och lyckas med detta. De försöker 

sedan bygga med en liten cirkelformad kloss i botten och misslyckas då med 

detta. Nina säger då att det inte går att bygga med en rund kloss i botten för 

då rasar allt.  

Undre observationstillfället så visas att Ludvig och Nina reflekterar över hur 

man kan bygga ett torn. De samtalar med varandra om deras tankar och 

idéer. Barnen samtalar om former och storlek när de bygger. De nämner inte 

formernas namn korrekt utan använder ord som fyrkantig och rund. Detta 

visar ändå att de har kunskap om formernas form. Ludvig och Nina får vid 

denna lek möjlighet till att genom konversation dela med sig av sina egna 

tankar och funderingar och på så sätt lära av varandra. Med hjälp av 

klossarna får de se hur olika former kan se ut. Genom att klossarna har olika 

storlek så får de lära sig om storleksskillnad och hur det kan påverka när 

man bygger. 

Exempel 2. 

Under en observation på Reggio Emilia förskolan är en pedagog närvarande 

när två pojkar bygger med klossar, Bild 13 sid:31 
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Pedagog: Vad bygger ni för något? 

Pelle: Ett hus Pedagog. 

 Vilken form har huset? 

Pelle: Det är fyrkantigt 

Pedagog: Man kan också säga att formen på huset är som en kvadrat. 

Linus: Kvadrat 

Under observationstillfället tar pedagogen möjlighet till att använda 

matematik medan barnen leker med klossar. Hon ser ett tillfälle att prata 

med barnen om former. Pelle svarar snabbt på pedagogens frågor medan 

Linus lyssnar. När pedagogen sagt kvadrat så upprepar Linus ordet. Detta 

tillfälle ger barnen möjlighet till att få förståelse för att en form som kallas 

för fyrkant också kan kallas för kvadrat. Linus tränar på uttalet av det nya 

matematiska begreppet genom att upprepa pedagogen. Linus visar även med 

sitt upprepande att han har tagit till sig det pedagogen sa om hur man också 

kan säga att formen på huset är. 

Mängd och vikt 

Mängd eller vikt i matematiska anseenden innebär att jämföra olika saker 

massa och antal. Mängd och vikt kan även vara att ta reda på hur tungt 

respektive lätt någonting är. Eftersom studien är riktad till förskolan så har 

vi enbart tagit upp de delar som brukas på förskolorna. Begreppen mängd 

och vikt är relativt brett och har olika former av användningsområden. 

Nedan följer ett exempel på hur mängd och vikt kan arbetas med på 

förskolan. 

Under ett observationstillfälle på en Reggio Emilia förskola så använder 

Maja en våg, bild 16 sid: 32. Maja tar då en stor nalle och ställer den på en 

sida av vågen. Maja tar sedan små nallar och ställer en i taget på den andra 

sidan av vågen. Hon räknar nallarna medan hon ställer dem på vågen och 

ställer på så många nallar som behövs för att det ska väga jämt. 

Lära genom samspel 

Genom samspel ihop med andra kan barn få möjligheter att samtala, prova 

sina teorier och lösa problem som kan uppstå. Detta bidrar till att barn lär 

sig samarbeta och lyssna på varandra, Nedan följer ett exempel på hur man 

kan lära genom samspel.  

Under ett observationstillfälle på en Reggio Emilia förskola så spelade tre 

barn två spel som heter fem myror är fler än fyra elefanter och 1 2 3 lär om 

siffror. Det var samma grupp barn som spelade båda spelen. Barnen räknade 

och pratade om siffrorna medan de spelade. De räknade hur många figurer 

det fanns på spelbrickorna, vad tärningen visade med mera. 

Vid spelandet uppkommer konversationer om matematik vilket gör att 

barnen kan lära av varandra och utveckla sitt lärande om matematik. Att 

spela är en rolig aktivitet ofta ger barn möjlighet till att använda matematik. 
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Genom att exempelvis flytta en spelpjäs efter ett tal som en tärning visar så 

får de möjlighet att koppla en siffra till antal. Spelen som är beskrivna ovan 

är gjorda för att barn ska få träna på matematiska begrepp och öka sin 

förståelse och kunskap om matematik.  

 

Matematisk miljö 

En av våra frågeställningar var om det finns en matematisk miljö på 

förskolorna, och i så fall, hur kommer den till uttryck?  Under våra besök på 

förskolorna så fick vi möjlighet att gå runt på avdelningarna och observera 

samt att en pedagog gick med en stund så att vi fick möjlighet att ställa 

frågor. På så sätt få en egen inblick i hur de skapar förutsättningar för 

matematikinlärning med hjälp av miljön. Vi kommer i detta avsnitt även 

berätta om hur avdelningarnas helhet ser ut samt inrikta oss och beskriva 

hur den matematiska miljön kommer till uttryck.  

Miljön på en Montessoriförskola 

Finns fyra rum, ett rum med matematik och svenska. Ett med dockvrå, bilar, 

litet kök m.m. Ett naturrum med geografi och biologi bland annat. 

Sensoriska rummet där det grundläggande Montessori materialet finns som 

barnen får använda innan de får gå vidare med svårare material. Miljön är 

uppbyggd från barnens nivå som de utgår ifrån, allt är utformat för barnen. 

Stolar, bord, hyllor. Barnen har tillgång till allting när dem vill. Bilder och 

tavlor sitter långt ner på väggarna för att barnen ska se dem ordentligt.  

På Montessori förskolans avdelning har de två rum som är mer uppbyggd av 

matematiska material. Detta är det sensoriska rummet och 

matematikrummet. I det sensoriska rummet så finns det lättare materialet 

som barnen får börja med innan de går vidare in i matematikrummet där det 

svårare materialet finns. I det sensoriska rummet så är det meningen att 

barnen ska få lära sig matematik med sina sinnen. Genom att se och känna 

på materialet så får barnen en ökad förståelse för bland annat längd och 

form.  Materialet finns på låga hyllor så att alla barn kan komma åt det och 

de får börja med det första materialet som står längst till vänster för att 

sedan arbeta vidare med material från vänster till höger. Precis som man gör 

när man läser. Ju längre åt höger man kommer desto svårare blir materialet. 

När barnen väljer ett material att arbeta med så får de ta en matta och lägga 

ut på golvet där de får arbeta med materialet. Denna matta blir barnets revir 

och ingen får komma in i detta revir om de inte har frågat innan.   

Miljön på en Reggio Emilia förskola 

Första förskolan: På avdelningen (hemvisten) finns det tre rum och ett rum 

med toaletter och handfat. Det är ett stort samlingsrum där de har sina 

samlingar, bygghörnor och förvaring av leksaker så som spel, 

matematikmaterial, dockor osv. under en bänk har de gjort i ordning en 

matematikhörna med naturmaterial (kastanjer och löv) i ett annat rum har de 

en mini ateljé där barnen får måla med kritor, tuschpennor olika slags färger 

och skapa vad dem vill. Allt material kan barnen hämta. Det sista rummet är 
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ett musik och vilorum. Där inne har de musiksamlingar och plats för barnen 

att läsa böcker och ha sin dagliga vila efter maten.  Sedan finns det ett stort 

”torg” utanför hemvisten som består av många olika ”smårum” bland annat 

ett mini bibliotek, dockvrå, byggvrå, matplats (mat torget) m.m.  Där ute 

kan alla barnen på hela förskolan leka och allt är anpassat för alla åldrar. På 

hemvisten är allt anpassat efter barnens ålder.  

På denna förskola har de inget speciellt rum för just matematik utan lärarna 

har valt att arbeta mer med vardagsmatematik, de anser att matematik finns 

överallt och kommer till uttryck när som helst och vill på så sätt inte hindra 

barnen att prata matematik överallt. I det stora samlingsrummet finns 

material som kan användas för matematik men också till andra ändamål. På 

denna förskola så har de byggt upp en liten matematikhörna mitt i 

samlingsrummet under en bänk där barnen kan arbeta med naturmaterial 

med koppling till matematik.  

Miljön på den andra Reggio Emilia förskolan 

På avdelningen finns det ett större rum där det finns två stora bord där 

barnen äter. Bordet används också till pussel, spel och annat. I detta rum 

finns det tillgång till flera material som en våg, tärningar, mönsterplattor och 

annat material. Även samling sker i detta rum. Det finns sedan ett mindre 

rum där det finns kapplastavar, spel, pussel, matematikburkar med kulor 

som barnen kan räkna med mera. En del av materialet finns lägre ner så att 

barnen själva kan nå dem på en hylla men det finns material som står högre 

upp på hyllan vilket gör att barnen måste be en pedagog om hjälp för att 

kunna ta ner det. Här inne finns ett bord som barnen kan sitta vid när de 

använder materialet. Det finns även ett annat mindre rum på avdelningen 

som kallas för familjevrå. Även ett målarrum finns.   
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DISKUSSION 

Vi börjar diskussionen med att diskutera vårt resultat. Diskussionen är 

indelad i olika kategorier som är relevanta att diskutera utifrån vad vi fått 

fram från resultatet. Dessa kategorier blir relevanta på så sätt att vi har utgått 

från våra frågeställningar samt vårt analysarbete och fått fram ett resultat 

som vi nu väljer att diskutera kring. För att tydliggöra vad vi diskuterar 

kring har vi valt att använda oss av samma rubriker som i resultatet. Vi 

kommer att utgå från vår teoretiska utgångspunkt samt relevanta pedagoger 

och tidigare forskning i resultatdiskussionen. Vi kommer sedan gå vidare 

med att diskutera den valda metoden som vi har använt oss av. Vi kommer 

då att ta upp tankar kring valet av metod, observation och intervjutekniker vi 

använde oss av.  

Resultatdiskussion 

Under denna rubrik kommer studiens resultat att diskuteras. Den 

matematiska miljön betydelse på förskolorna kommer att diskuteras. Vi 

kommer sedan diskutera vad som kan räknas som matematikmaterial, hur 

det specifika materialet används och vad pedagogernas har för tankar bakom 

materialet. 

Vad är matematikmaterial? 

På Montessoris förskola finns specifika matematikmaterial som har syftet att 

lära matematik. Det finns även material som inte enbart är tänkt som 

matematikmaterial men som ändå kan bli det. Genom att de väver in 

matematik i vardagliga händelser som exempelvis genom att baka. Det 

material som de använder till matematik tycker vi fungerar bra då det 

materialet tar upp flera delar av matematiken som exempelvis längd, storlek, 

vikt, antal med mera. På Reggio Emilia förskolorna visade det sig att det 

inte fanns något specifikt material som enbart är till för matematik utan 

materialet kan ha flera användningsområden. Det finns inget rätt eller fel 

sätt att använda det. Vi har genom resultatet fått se att byggklossar används 

mycket. Byggklossar kommer från Fröbels lekgåvor. Enligt 

Nationalencyklopedin (2011-09-08) hade Fröbel som syfte med materialet 

att det skulle utveckla barns fantasi och motorik. Utifrån observationer har 

vi fått se att barnen för möjlighet till detta genom klossarna men vi har även 

fått se att barn med hjälp av klossar kan få kunskap om former och storlek. 

Vårt syfte med studien var att få reda på pedagogers uppfattningar om 

matematikmaterial. Vårt insamlade material visar att pedagogerna anser att 

saker som inte är avsedda som ett matematikmaterial kan bli ett 

matematikmaterial beroende på hur man använder det. Enligt Reggio Emilia 

institutet (2011-09-08) så vill pedagogerna vara nytänkande och detta visade 

sig stämma på samtliga förskolor, även Montessoris förskola. Vi anser att 

allt kan bli ett matematikmaterial. Pinnar, stenar, potatis, tapeter, strumpor 

med mera kan bli ett matematikmaterial beroende på hur det används. Vi 

anser att det enda som behövs är fantasi och kreativitet för att skapa ett 

matematikmaterial. Vi menar att lyhördhet på vad barnen säger och gör 
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behövs för att kunna skapa ett tillfälle till att prata om och använda 

matematik.  

Materialets användning och tanke bakom 

Vi ville i vår studie genom intervjuer få reda på pedagogers egna 

uppfattningar om vilket matematikmaterial som kan användas på förskolor, 

hur matematikmaterial kan användas och vad pedagogernas tankar är med 

matematikmaterialet. Resultatet visar att det finns olika matematikmaterial 

på samtliga förskolor. På Montessoris förskola förekommer material som är 

avsedda till matematik.  Detta förekommer även på Reggio Emilia men 

utifrån ett observationstillfälle som är presenterat i resultatet så visar det att 

pedagoger även anser att material som tallrikar och glas också kan användas 

som matematikmaterial. Resultatet visar även att både Montessoris förskola 

och de två Reggio Emilia förskolorna arbetar mycket med matematik men 

arbetssätten kan skilja lite. Montessori berättar öppet att det är matematik 

barnen arbetar med och har även det anpassade materialet. Läraren bjuder 

då in barnen till att upptäcka det specifika matematikmaterialet genom att 

visa att det finns och även visa hur vissa material kan användas. När ett barn 

visar intresse för ett material så brukar pedagogen passa på att spinna vidare 

på barnets intresse genom att arbeta med materialet tillsammans med barnet. 

Detta bekräftar Vygotskij (1995) som menar att de vuxna ska stötta och 

främja barnens utveckling genom samtal och samspel. Pedagogerna på 

Reggio Emilia förskolorna tar ofta tillfällen i akt att arbeta med matematik i 

vardagliga händelser och försöker väva in olika former av material i detta. 

Vi anser att det är bra att använda matematik i vardagliga händelser. Barnen 

får då en förståelse för hur matematik används och behövs i vardagen. 

Genom att berätta för barnen att det är matematik som vi arbetar med eller 

pratar om så bildas mer och mer kunskap om vad begreppet matematik 

innehåller. På båda förskolorna är man öppna med att låta barnen få testa 

och fråga kring matematik och pedagogerna försöker även utmana barnen 

genom att testa sig fram. Enligt Vygotskij (1995) ska barnet få möjlighet till 

nya utmaningar och krav som barnet ska klara genom ansträngning och med 

hjälp av en mer erfaren person. Barnet ska få möjlighet att testa sin förmåga. 

Svedberg och Zaar (1998) Enligt Malaguzzi (Reggio Emilia) ska man ta 

tillvara på barns erfarenheter när de börjar förskolan. Detta har vi genom 

resultatet fått se att samtliga förskolor för eftersom de vill utgå från barnens 

egna intressen och tidigare kunskaper. Furness (1998) Malaguzzi anser att 

matematik kan läras genom lek då barn kan använda matematiska begrepp. 

Resultatet visar att barnen får möjlighet att lära om matematik under lek 

med olika material. Allt användande av material sker på ett lekfullt vis. 

Den matematiska miljöns betydelse 

För Montessoris del så finns det utrymme för en matematisk miljö. De har 

ett rum där det finns specifika matematikmaterial men det erbjuds en 

matematisk miljö på hela förskolan genom att exempelvis väva in 

matematiken i vardagen. Matematiken är inte bunden till enbart ett rum utan 

den kommer till uttryck vart än barnen befinner sig. Materialets 

tillgänglighet inbjuder barnen till att använda det eftersom det finns lågt 
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placerat och barnen behöver då inte be en lärare om hjälp för att arbeta med 

det. Vi anser att detta fungerar på ett bra vis eftersom barnen själva får 

möjlighet att upptäcka materialet och utveckla sitt intresse för matematik 

själva.  

Resultatet visar att Regio Emilia förskolorna inte har något rum där enbart 

matematikmaterial finns utan det specifika materialet finns utspritt på 

förskolan. På Reggio Emilia förskolorna finns materialet tillgängligt för 

barn att använda när de vill utan att en vuxen behöver introducera något av 

materialen först. En del material finns på låg höjd och en del på högre höjd 

vilket kan göra det svårt för barnen att själva tar ner materialet vilket ändå 

kan göra det svårt för barnen att använda materialet när de vill. Detta kan vi 

ses som en nackdel eftersom en risk finns att det materialet inte blir använt 

lika mycket. Det materialet som är lågt placerat anser vi fungerar bra 

eftersom barnen inbjuds till en miljö där matematik synliggörs.  

Vi anser att miljön på både Montessori och Reggio Emilia förskolorna ger 

barnen möjlighet till att förstå matematik i vardagliga situationer. Detta 

anser vi är bra eftersom matematik är stor del av allt vi gör och det är bra att 

barnen får förståelse för detta och inte enbart får kunskap om att matematik 

är tal och siffror.  

Inom den matematiska miljön ger pedagogerna på alla tre förskolorna 

barnen möjlighet att utforska och undersöka delar inom matematik som 

barnen visar intresse för. Pedagogerna poängterade även att samtal, samspel 

och språk är en viktig grundsten för att barn ska känna sig delaktiga i 

matematiken. Pedagogerna ger barn förutsättningar för stöttning genom 

bland annat material, tillgång till lämplig miljö för matematik samt 

engagemang för att detta ska bidra till att göra matematik intressant för 

barnen. Enligt Vygotskij (1995) så lär sig barn hantera problem som de kan 

stöta på med hjälp av sociala samspel och genom detta utvecklar barnet 

psykologiska verktyg och då främst språket. Språket ger barnet möjlighet till 

att delta i sociala samspel genom att prata med andra och även i form av inre 

samtal. Vi anser att med hjälp av en miljö som kan inspirera och lämnar 

utrymme till sociala samspel kan intressen och samtal skapas i barngrupp 

och bland pedagoger. Vilket i sin tur kan ge barn möjlighet att förstå och 

intressera sig för matematik. 

 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda och arbeta med en kvalitativ metod som i vår studie 

innefattar observationer och intervjuer. Vi ansåg att observationer och 

intervjuer är lämpligt för vår studie, då vi fick möjlighet att själva se 

materialets betydelse och användning och även för att få pedagogernas egna 

perspektiv på materialets mening i matematik. Enligt Patel och Davidson 

(2003) så är avgörandet för val av metod beroende av hur 

undersökningsproblemet ser ut. Kvantitativt inriktad forskning innebär 

statistiska bearbetnings  och analysmodeller och denna metod lämpar sig om 

man vill ha svar på frågor om skillnader eller relationer. Kvalitativ metod 

innebär verbala analyser och denna metod är lämplig om undersökningen 
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handlar om att ta reda på människors uppfattningar eller få svar på vad 

något är. Eftersom vi vill få reda på förskollärares uppfattningar om 

matematikmaterial och hur de använder dem så ansåg vi att en kvalitativ 

metod var lämplig till vår studie.   

Diskussion kring observationer 

Vi har valt att arbeta med observation för att vi anser att det är en lämplig 

metod för vår studie, eftersom vi vill se hur materialet används i förskolans 

verksamhet. Denna form av observation har vi valt att använda oss av då vi 

vill anteckna vad som sker under situationen. På så sätt kan vi lättare 

komma ihåg våra uppfattningar och iakttagelser under tillfället.  Vi valde att 

observera situationer där matematikmaterial används bland barn i åldern tre 

till fem år. Vi valde barn i den åldern eftersom de har kommit lite längre i 

sin utveckling och kan på så sätt förstå matematik på ett annat sätt än ett 

yngre barn kan. Vi menar inte att yngre barn inte kan matematik men vi har 

utifrån tidigare erfarenheter sett att barn i åldern tre till fem år har enklare 

för att fokusera. Vi valde även denna åldersgrupp då vi anser att 

kommunikationen synliggörs ett annat sätt än hos mindre barn. Barnens 

frågor och svar kan bidra mer till hur läraren i fråga lägger upp situationer 

där matematik kan användas.  

Enligt Løkken & Søbstad (1995) finns många olika situationer som 

observation kan tillföras under experiment eller forskning. Under dessa 

tillfällen kan man använda sig av löpande protokoll eller loggbok under 

observationer.  

I observationerna så har vi använt oss av löpande protokoll och fördelarna 

med det är att när något uppmärksammats så kan det snabbt skrivas ner på 

papper. En annan fördel med löpande protokoll är att de fungerar som 

minnesanteckningar för observatören som vi sedan gemensamt diskuterar 

vid sammanställning av resultatet. Med löpande protokoll kan man röra sig 

mer fritt omkring i lokalerna, man blir inte bunden till en speciell plats. Vi 

tyckte denna observations strategi var bra, genom att det kändes smidigt att 

ha papper och penna tillgängligt när en relevant situation hände och vi 

därmed lätt kunde skriva ner vad vi såg och vad vi hörde.   

Nackdelar med löpande protokoll kan vara att medans man skriver ner något 

så kan man missa något annat som händer. En annan nackdel kan vara att 

det kan vara svårt att observera många barn samtidigt. Att använda sig av 

videofilmning kan vara en lösning för att undvika att missa något under 

observationstillfället. Men med hänsyn till människor integritet valde vi att 

inte använda denna metod men också för att videofilmningen kan påverka 

de medverkandes beteende. Detta skulle kunna bidragit till att resultatet blev 

annorlunda. Det hade varit intressant att ha använt någon form av bild och 

ljudupptagning för att se om resultatet hade blivit annorlunda vid 

observationerna.  Vi tror att med hjälp av ljud och bildhantering kunde vi ha 

fångat samtal mellan barn och pedagoger, eller mellan barn och barn som vi 

möjligtvis kan ha missat under observationerna. Med hjälp av bilder hade vi 

kunnat dokumentera pedagoger och barns användning av materialet på ett 

annat sätt. Genom att vi lättare hade kunnat koppla det vi skrivit ner till 

något vi tittat på det vill säga det som visas på bilden.  



 37 

 

Diskussion kring intervjuer 

Intervjuerna valde vi att lägga upp som personliga strukturerade, vilket 

innebär vi har genomfört intervjuerna i ett enskilt rum med en respondent så 

att omgivningen inte påverkades. Strukturerade personliga intervjuer innebär 

också att frågorna som vi kommer att ställa, kommer medvetet vara 

strukturerade i ordning som vi tidigare har bestämt. Enligt Løkken & 

Søbstad (1995)  är det strukturerad personlig intervju en bra metod eftersom 

det låter respondenten formulera sig och tänka igenom sina svar på egen 

hand. Detta ger respondenten möjlighet att berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter. Detta val av metod kan även bidra till att korrespondenten 

lättare kan komma åt kärnan som de söker samt ställa flera följdfrågor får att 

få fram information till sin valda forsknings/ ämnesområde. Vi anser att 

fördelarna med en strukturerad personlig intervju är att vi får en personlig 

kontakt med respondenten och får möjlighet att ställa följdfrågor vilket kan 

bidra till missförstånd kring frågorna kan undvikas. Frågorna får även en 

mer sammanhängande helhet som sedan kan hjälpa oss i sammanställandet 

av resultatet.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) skriver att som korrespondent så ska man 

inte leda in eller styra respondenternas svar under intervjuerna, intervjuns 

syfte är att komma åt respondenternas egna tankar och uppfattningar kring 

det specifika ämnet. Under våra intervjuer så valde vi att arbeta på detta sätt, 

eftersom syftet med vår studie var att ta reda på lärares tankar bakom 

matematikmaterialet. Vi ville inte leda eller styra respondenterna svar 

eftersom det är deras tankar vi vill synliggöra i denna uppsats. Detta var 

svårt eftersom vi hade ledande frågor i våra intervjuer, men vi försökte låta 

respondenterna formulera och förklara fritt kring dessa frågor. Under 

intervjuerna så ställde vi flera följdfrågor för att lättare förstå 

respondenterna. Dessa följdfrågor varierade på så sätt att vi anpassade dem 

utefter respondenternas svar eller för att tydliggöra saker som sades som vi 

inte riktigt förstod. 

Vid transkriberingen av intervjumaterialet är detta något som vi upplevt som 

komplicerat eftersom det vid vissa tillfällen kan vara svårt att förstå vad 

respondenten egentligen menar. Man måste förstå respondentens 

bakomliggande tankar till de svar som den ger under intervjun. Det har även 

varit svårt att välja ut det som är relevant för vår studie. Vid intervjuerna har 

vi fått mycket spännande svar men det har vid transkriberingen uppkommit 

problem med att välja ut det som verkligen är relevant för vår studie. Vi har 

då fått reflektera över svaren och koppla det till vårt syfte och 

frågeställningar för att komma fram till om det är relevant. 

Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi fördelar och nackdelar med 

att använda diktafoner. Vi anser att diktafoner kan ses som ett lämpligt 

hjälpmedel i intervjusammanhang. Då vi som korrespondenter får möjlighet 

att ta del av respondenternas svar på ett annat sätt genom att vi då kan lyssna 

och tolka svaren även efter intervjun. Detta ser vi som en fördel för att 

använda diktafoner. En nackdel med att använda diktafon kan vara att 

respondenten kan känna ett obehag av att bli inspelad. En annan nackdel 

med att inte använda diktafon kan vara att om enbart skriver anteckningar 

kan det uppkomma en risk för att missa delar av det som sagts av 
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respondenterna. Eftersom att vi var rädda att missa något av 

respondenternas svar så kom vi fram till att diktafoner var ett lämpligt 

hjälpmedel till vår studie.  

Vi tror att resultatet kunde blivit annorlunda om vi använt andra frågor eller 

använt en annan intervjustrategi där vi exempelvis enbart haft en eller två 

frågor där respondenterna kunde fått mer utrymme att diskutera och resonera 

mer fritt kring deras egna arbetssätt och tankar kring matematikmaterialet. 
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Slutsats 

Syftet med studien var att ta reda på hur lärare och barn använder sig av 

matematikmaterialet på förskolor som arbetar utifrån Montessori inriktad 

pedagogik och Reggio Emilia inspirerad pedagogik. Syftet var också att 

undersöka och få kunskap om pedagogers tankar bakom matematikmaterial.  

Bland annat så ville vi få reda på vilka material som finns och används på 

förskolorna. Där har vi sett att Montessori förskolan använder ett eget 

material och har det uppdelat inom olika ämnesområden. Montessoris 

matematikmaterial används dagligen på förskolan. På Reggio Emilia har vi 

sett att det inte finns något speciellt matematikmaterial som speglar Reggio 

Emilia pedagogiken på samma sätt som hos Montessori utan det material 

som finns på Reggio Emilia förskolorna finns även på bland annat 

traditionella förskolor. Materialet används även på Reggio Emilia 

förskolorna dagligen och användningssättet skiljer sig från alla inblandade 

förskolor. Vi ville även ta reda på om det fanns någon matematisk miljö på 

förskolorna och hur den kommer till uttryck. Vi har kommit fram till att det 

finns en matematisk miljö på alla inblandade förskolor men att den skiljer 

sig även här. På Montessori finns det ett specifikt rum där matematik 

materialen finns och används. I Reggio Emilia förskolorna så kommer inte 

den matematiska miljön till uttryck på samma sätt. Där så blandas den ofta 

in i olika vardagliga aktiviteter. Vi har även kommit fram till att alla 

inblandade förskolor arbetar med vardagsmatematik, pedagogerna tar till 

vara på de tillfällen där barn visar intresse för matematik. 

 

Vidare forskning 

Vi har under arbetes gång kommit på nya frågor som skulle vara intressanta 

att ta reda på, bland annat skulle det vara intressant att ta reda på 

matematikmaterialets användning hos yngre respektive äldre barn. En annan 

aspekt som vi har funderat på är att det skulle vara intressant att ta reda på 

barnens syn och tankar om matematikmaterialet. Vad anser barnen att 

materialet bidrar till? Som en tredje aspekt som vi funderat kring är 

vardagsmatematikens betydelse, vad är vardagsmatematik? Kan allting bli 

ett matematikmaterial? Hur ofta och på vilket sätt används matematiken i 

vardagen i förskolorna. Dessa frågor kring vardagsmatematik har vi grundat 

i både Reggio Emilia och Montessori pedagogikens användning av 

matematik i förskolan. 
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