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Abstract 

This work is about how teachers describe their work with mathematics in a traditional nursery 

school and a Montessori preschool. Another aim is to study how children mathematise on the 

two different preschools and to see if there are any differences between the various educational 

theories and practices mathematising. I have used two methods wich is interviews with 

preschool teachers, and observation of the children. The results of my study was that differences 

exist but the biggest difference is the material that Montessori uses. The difference between the 

teachers' way of teaching mathematics is to Montessori preschool places great emphasis on the 

material and how it is used, while in the traditional preschool puts the emphasis on learning 

through interaction with others. The traditional pre-school does not have the specific and 

concrete material, but where we see much more of the social interaction in the game and how 

their learning develops with others. How they develop their imagination and creativity in their 

own way. 
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Sammanfattning 

Detta arbete handlar om hur pedagoger beskriver sitt arbete med matematik i en traditionell 

förskola och en montessoriförskola. Syftet är också att studera hur barnen matematiserar på de 

två olika förskolorna samt att se om det finns några skillnader mellan de olika pedagogiska 

teoriers arbetssätt och matematiserande. Jag har använt mig av två metoder som är intervju med 

förskole pedagogerna samt observation på barnen. Resultatet av min studie blev att skillnader 

finns men den största skillnaden är materialet som montessori använder sig av. Skillnaden 

mellan pedagogernas sätt att lära ut matematik är att montessoriförskolan lägger stor vikt vid 

materialet och hur det används medan på den traditionella förskolan lägger de stor vikt vid 

lärandet i samspel med andra. Den traditionella förskolan har inte det specifika och konkreta 

materialet, men där ser vi mycket mer av det sociala samspelet i leken och hur deras lärande 

utvecklas tillsammans med andra. Hur de utvecklar sin fantasi och kreativitet på sitt egna sätt. 
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1. Inledning 

 
Matematik är något vi kan se överallt i vardagen i förskolan och pedagoger behöver hela tiden 

förnya sin kunskap om matematik för att hänga med i utvecklingen och det finns också flera 

olika pedagogiska tankesätt. Heiberg och Lie (2012) menar att vi behöver olika typer av 

kunskap för att kunna möta det matematiska barnet. Om vi har kunskaper om vad matematik 

är kan vi analysera var och hur matematik förekommer. Dessa kunskaper hjälper oss också att 

se och utmana barnens matematik. Det var det som gjorde mig intresserad av matematik i 

förskolan med fokus på pedagogers arbete och barns matematiserande i två olika pedagogiska 

miljöer, en vanlig traditionell förskola och en Montessoriförskola. Jag har aldrig arbetat eller 

haft praktik på en förskola med Montessoripedagogiks inriktning och är därför intresserad av 

hur de arbetar med matematik i jämförelse med hur arbetet på en vanlig traditionell förskola 

ser ut. Då jag har hört mycket om montessoripedagogik av många personer i min omgivning 

så har jag alltid tyckt att det verkar intressant och se hur deras pedagogiska syn är och hur det 

påverkar barnen. Det är intressant att se om arbetssätt och barns matematiserande1 skiljer sig 

åt. Jag är också intresserad av barnens matematiserande i leken på de båda förskolorna.  

Åldrarna på barnen i de båda förskolorna är 3-5 år. I förskolan kopplas matematiken till 

informell matematik. Enligt Kronqvist (2003) har den informella matematiken utgångspunkt i 

vardagssituationerna. Barn leker, sorterar, sätter ihop, jämför, ordnar och ofta tillsammans 

med andra barn. Det är en sådan matematik som barnen lär sig på egen hand via dagliga 

aktiviteter och i samspelet med andra barn. Den informella formen är utan siffror och 

symboler. När barnen börjar känna igen sig i den här formen och kunna den kommer 

övergången bli lättare till den formella matematiken som används i skolan. 

Redan när barnet förds börjar det livslånga lärandet. I förskolan handlar lärandet om att 

erhålla kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att klara av vardagen och om att 

förstå omvärlden. Något som har en stor och viktig del i lärandet är förstås leken och 

samspelet med andra barn. Barnen vågar utforska sig själv, prova sina egna erfarenheter och 

bygga på sitt självförtroende för det egna lärandet. Det är viktigt att vi som pedagoger och 

även andra vuxna är lyhörda för barnens frågor och att vi gör dem uppmärksamma och 

intresserade av matematiken. Genom samarbete mellan pedagoger och föräldrar kan vi hjälpas 

åt att väcka barnens intresse för matematiken(Aglaia Costache och Stoltz Nilsson, 2008). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ett numera vedertaget begrepp som försvenskats från engelskan mathematizing se exempelvis Maria Reis 2011 
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1.1 Syfte 

Syftet med den här studien är att jämföra hur pedagoger som arbetar i en traditionell 

förskola och en Montessoriförskola beskriver sitt arbete med matematik. 

Jag vill också undersöka barnens matematiserande i leken.  

Finns det några skillnader eller likheter mellan barnens aktiviteter och de olika arbetssätten. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 

 Hur beskriver pedagogerna på respektive förskola sitt arbete med matematik 

 

 Skiljer sig deras beskrivningar åt? Hur i så fall? 

 

 Hur ser barnens matematiserande ut? 

 

 Kan man se likheter respektive skillnader i matematiserandet? 
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2.Forsknings- och litteraturgenomgång 
________________________________________________________ 
I följande kapitel redovisas de två pedagogiska inriktningarna och deras arbetssätt med matematiken. 

För att ge läsaren en förståelse för de två pedagogiska teorierna. 

_______________________________________________________ 

 

2.1 TRADITIONELL FÖRSKOLEPEDAGOGIK 

 
 

2.1.1 Den traditionella förskolans framväxt – från Fröbel till 

Läroplan  

 

Den svenska förskolan har starka rötter i en tradition som utformades av den tyske pedagogen 

Friedrich Fröbel (1782-1852), han anses av många som förskolans anfader. Fröbel ansåg att 

matematik och gudomlighet var nära betvingande och att de var de högsta målen för barns 

lärande. Han menade att i matematiken tydliggörs både den yttre och den inre världen 

(Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson, 2007).  

 

Fröbel bearbetade ett material där hans intresse för matematik och grundläggande 

matematikkunnande genomsyrade hela processen. Han kallade sitt material för lekgåvor. Hans 

tanke med lekgåvorna byggde på att barnen genom en geometrisk indelning skulle få en 

förståelse av helheten genom att se de olika delarna och hur de hängde samman (Wallström, 

1992). Ett exempel på dessa lekgåvor kunde vara klosslådor i geometriska former som fanns i 

lekskolor och daghem ända in på 1950- och 1960 talet (Pramling Samuelsson och Mårdsjö 

Olsson, 2007). Fröbel kom att kalla sin lek och sysselsättningsplats för kindergarten med de 

menade han just växandet men inte det fria växandet utan det odlade växandet. En central roll 

i hans pedagogik var leken. Annat som var utmärkande i hans pedagogik var lärande av natur, 

odling av växter och hemmets uppfostran. Fröbel ville få kvinnornas intresse för hans idéer 

och för att få det anordnade han kurser för kvinnorna i barnfostran. Fröbels arvtagare kom att 

bli hans systerdotter Henriette Schrader-Breymann (1827-1899). Hon tog beslutet att utbilda 

lärare och hon grundade Volkskindergarten som var en institution för fattiga barn i Berlin. 

Henriettes pedagogik blev som en modell för förskolan. Barnen kunde vara hela eller halva 

dagar på förskolan och det var en lärarinna på 15-20 barn. Hon skapade den så kallade 

”arbetsmedelpunkten” som innebar att man skulle hålla sig till ett och samma ämne under 

ungefär en månads tid(SOU 1997). 

 

1836 startade den första småbarnsskolan i Sverige och kom att kallas t.ex. barnkrubba, 

skyddsskola och barnasyl. Den kvinna som startade första barnträdgården i Sverige heter 

Anna Eklund (1872-1942). Hon startade också en förberedande skola och en högre flickskola. 



 

4 

 

Denna skola kom att kallas för fröbelseminariet (1897) och blev den första skolan för att 

utbilda kvinnor till barnträdgårdslärarinnor(SOU, 1997). 

 

Två andra viktiga kvinnor var systrarna Ellen (1874-1955) och Maria (1877-1948) Moberg. 

De utvecklade 1901 den första folkbarnträdgården i Norrköping som var avgiftsfri så att även 

fattiga föräldrars barn kunde komma. Anna Wharburg (1881-1967) bildade 1918 svenska 

Fröbel förbundet. Där drev hon förändringar för barnkrubbor i industristäder. Den som tog det 

första initiativet till barnkrubba var doktor Magnus Huss denna barnkrubba kom att kallas 

Kungsholms västra och finns än idag som daghem.(SOU, 1997). 

 

Alva Myrdhal startade 1936 det Socialpedagogisk seminariet i Stockholm. De första som 

genomförde disputation var Carin Ulin (1886-1971) och Stina Sandels (1908-1990). Ulin och 

Sandels forskning kom att användas inom svensk förskollärarutbildning under flera decennier. 

Under vårt sekel fick förskolan större omfattning och förskolepedagogiken utvecklas och 

började genomgå fler olika tankesätt och teorier. Fröbel la grunden(SOU, 1997). 

 

1968 kom barnstugeutredningen här är det barnet som ska stå i centrum, lika uppväxtvillkor 

för alla barn och verksamheten ska byggas på ett vetenskapligt förhållningssätt. Ett förslag 

lades för de pedagogiska målen vilket var dialogpedagogiken(SOU, 1997). Pramling och 

Sheridan 1999 menar att dialogpedagogiken betyder att man har ett förhållningssätt som är 

ömsesidig dialog mellan barn och vuxna. Synsättet på barnen är att de är kompetenta med lust 

att lära. Vissa ansåg att dialogpedagogiken var svår att genomföra och fick därför kritik vilket 

ledde till att de vuxna blev ännu mer toleranta och barnen tog över.1998 kom förskolans egen 

läroplan. Läroplanens uppgift är att styra förskolans mål och uppdrag och verksamheten som 

pedagogerna måste följa (Pramling Samuelsson och Sheridan 1999). 

 
 

2.1.1. Matematik och lek i dagens läroplan 

 

Läroplanen kom till i slutet av 1900-talet i Sverige. I läroplanen tas det bland annat upp att 

alla som arbetar inom förskolan skall utmana barns nyfikenhet och intresse för matematik. 

Matematiken har blivit mer och mer aktuellt och idag diskuteras det mycket om matematik i 

förskolan. Det är viktigt att skapa tidig medvetenhet för barns lärande i matematiken och vilka 

konsekvenser detta kan ha för livslångt matematiklärande. I Lpfö 98 formuleras olika mål att 

sträva efter och i utveckling och lärande står det bland annat att förskolan ska sträva efter att 

varje barn: 

 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik i meningsfulla sammanhang 

 

 utvecklar sin förmåga att bygga, skapa, konstruera med hjälp av olika material och 

tekniker 

 utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning, form 

samt sin  

 förmåga att orientera sig i tid och rum (Utbildningsdepartementet, 1998, s.13).  
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Läroplanen skriver också om hur viktig leken är och hur verksamheten ska se ut. ”Leken är 

viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken, för att främja varje barns 

utveckling och lärande, ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda läran-

dets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt 

tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestal-

tande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter” 

(Lpfö 98, rev 2010:6). Kunskap är väldigt många olika saker och förskolan får stöd av läro-

planen att kunna förstå ordet kunskap och hur vi ska utveckla verksamheten.      ”Kunskap är 

inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Verksamheten ska 

utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lä-

rande bli mångsidigt och sammanhängande” (Lpfö 98 rev 2010:6)  

 

 Läroplanen ger oss också stöd och hjälp med att beskriva vad verksamheten ska innehålla för 

en så bra miljö för barnen som möjligt.” Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra 

grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov 

och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i läran-

det.” (Lpfö 98 rev 2010:9) 

 

2.1.2 Synen på matematik i den traditionella pedagogiken 

 

I takt med att förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 2010) fastställdes växte matematiken fram och 

tanken på ett livslångt lärande fastslogs (Doverborg, Samuelsson, 1999).  

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) är leken en viktig del i lärandet i den 

Traditionella förskolan, där man anser att barnen lär mer i samspel med andra barn eller i 

samspel med vuxna. Doverborg skriver att barns lärande behöver både kommunikation och 

samspel med andra barn och lärare och därför är också barngruppen viktig. Ett viktigt mål är 

att uppmuntra och ge stöd till barnen så att de sedan kan utveckla ett bra självförtroende och 

självkänsla som gör att de ser på sig själva som lärande och skapande individer (Doverborg, 

2010). 

 

Vi tillsammans, barn och lärare måste hjälpa barnen att erövra matematikens värld med hjälp 

av andra kunniga pedagoger som har kunskap om matematik. Verksamheten är viktig för att 

kunna utmana barnens matematikförståelse men en likaså viktig del för det är barnens 

uppfattningar om matematik(Doverborg, 2010). Det är därför det är viktigt som lärare att ta 

reda på barnens föreställningar genom att till exempel samtala om matematiken. Doverborg 

och Pramling (2003) skriver att i en rikt stimulerande miljö där man kan diskutera olika 

matematiska begrepp kan barn förväntas att få intresse för matematik. Det avgörande är 

lärarens matematiska kunnande för hur en matematisk miljö skapas(Doverborg, 2010). Det är 

viktigt med barnens intresse och deras fria vilja att lära(Doverborg och Pramling, 2003 ) 
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Ahlberg (2000) skriver att när barnen får möta olika matematiska begrepp och få prata om 

dem kontinuerligt så lägger de grunden för sin matematiska förståelse(Ahlberg, 2000). 

Barnen kan utmanas på många olika sätt i det matematiska tänkandet. Det är som sagt viktigt 

att vi som lärare tar vara på den vardagliga matematiken, i leken och temaarbeten. Ett sätt att 

göra detta kan vara när förskole pedagogerna utnyttjar situationer så som vid måltider, av- och 

påklädning (Mårdsjö och Pramling, 2007). De menar också att om barnen får se matematikens 

praktiska ting i nuet så ökar barns matematiska förståelse och medvetenhet.  

 

Björklund (2008) skriver att det är viktigt för barnen att pedagoger tillsammans med  

barnen pratar om matematik och matematiska begrepp i förskolan, även med det yngsta 

barnen medan Franzén (2014) menar att små barn använder oftast sina kroppar för att lära 

men även för inlärningen av matematik. 

 

Reis (2011) menar att barn blir engagerade i olika spontana situationer när de till exempel 

leker. Dom jämför saker som är olika och lika stora eller om vissa saker får plats på en viss 

plats. De jämför i rummet och föremålen i rummet (Reis, 2011 ). 

 

Även Ekelund (2009)  poängterar leken som en avgörande del i barns lärande och hävdar att 

ett bra sätt att kunna närma sig barn på, är att engagera sig i det som är viktigt för dem. Leken 

för barn är bland det viktigaste då de förhåller sig till livet utifrån leken (Ekelund, 2009). 

Matematiken kan uppmärksammas i en mängd aktiviteter som genomförs på förskolan 

dagligen.  Detta kan exempelvis förekomma genom sagoläsning, berättelsestunder, sånger, 

ramsor och rim, prat om dagens datum, då barnen räknas i samlingen och vid måltider då 

storlek och mängd diskuteras (Doverborg, Samuelsson 1999).  Vidare menar författarna 

Doverborg, Pramling Samuelsson (1999)  att grunden för lärandet i den traditionella förskolan 

är att låta barnen uppleva olika sidor av matematiken. Det är därför viktigt för pedagoger att ta 

tillvara på dessa tillfällen och synliggör matematiska begrepp och tankegångar för barnen. 

Detta påpekar även Doverborg (2010) när hon skriver att vi ser hela tiden i förskolan att barn 

bygger, leker och konstruerar. När man ser dessa tillfällen är det viktigt som pedagog att ta 

tillvara detta för att ge barnen erfarenheter och utmaningar kring tal och rum, form och 

mönster samt klassificering och sortering. Doverborg och Pramling Samuelsson anser att 

pedagogerna kan arbeta med detta genom att synliggöra matematiken för barnen genom att 

sätta ord på vad de gör och det som sker i vardagen. De kan även stötta och ställa frågor till 

barnen som hjälper dem att utveckla sin förståelse av omvärlden. För att åstadkomma detta 

behöver pedagogerna låta barnen själva försöka tänka och pröva att komma fram till lösningar 

(Doverborg, Samuelsson 1999). Björklund (2010) skriver att det är i samspel med människor 

och saker som lärandet sker. De vuxna har stor betydelse för barnens lärande i pedagogiska 

sammanhang då de skapar lärande miljöer för barnen.  Björklund (2010) skriver att den 

senaste forskningens ökade intresse inom små barns lärande visar på att barn i de yngre 

åldrarna är kompetenta individer som strävar efter att förstå sin omvärld. Om man är 

uppmärksam kan man ofta se hur yngre barn imiterar äldre barn och det anses av många vara 

en betydelsefull aspekt för barns lärande. Barnets egen förståelse utvecklas i samspel och 

kommunikation med andra barn och vuxna (Björklund, 2010). 

-Maria Reis beskriver också språket som en viktig del i lärandet så som Vygotskij. Hon menar 

att barnen kommunicerar med varandra om olika matematiska begrepp så som störst-minst, 

stort- litet med mera(Reis, 2011). 
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2.1.3 För- och nackdelar med den traditionella pedagogiken  

 

Fördelar med den traditionella pedagogiken när det handlar om matematik kan vara det 

Ahlberg (2009) tar upp, att idag får barnen chansen att upptäcka själva och vi pedagoger finns 

där för att synliggöra matematiken så mycket som möjligt som i leken men också i 

måltidssituationer och av och på klädningssituationer mm. Pedagogerna idag utgår också från 

barnens intressen vilket gör att de kan fånga och utveckla verksamheten för barnen.  

Nackdelar kan vara det Doverborg och Samuelsson (1999) skriver att pedagoger idag inte har 

fått så mycket matematisk utbildning när de läste till förskollärare vilket behövs för att kunna 

se och synliggöra matematiken i barnens vardag. De skriver också att de har hört pedagoger 

säga att de inte har fått chansen att diskutera kring matematik på förskolan och deras syn på 

matematik. Detta skriver också Kronqvist (2003) att lärare har haft för lite matematik i sin 

utbildning till lärare och det är något han anser är viktigt för att kunna utveckla barnens 

kunnande och även utveckla verksamheten. Kronqvist och många andra forskare ställer sig 

kritiskt till att lotsa förbi barnen genom svåra uppgifter som kräver tålamod och istället låta 

barnen ta den tid de behöver för att lära sig och få kunskap(Kronqvist, 2003).  

 

 

 

2.2 MONTESSORIPEDAGOGIK 

 

 

Grundaren till montessoripedagogiken är Maria Montessori och hon startade den i Rom 1907. 

Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. Hon erbjöds då att ansvara för ett 

daghem i ett av stadens slumområden. Under årens lopp utvecklade Maria Montessori sin 

pedagogik och det arbetsmaterial som vi idag ser på Montessoriskolor över praktiskt taget 

hela världen. Hon använder material som bejakar barnens kreativitet och nyfikenhet (Skjöld 

och Bröderman, 1999). Den viktigaste delen är att barnet ska stå i centrum som en enskild 

individ. Miljön på en montessoriförskola ska vara anpassad till barnen med bord och stolar i 

deras höjd, barnen får frihet att själva välja vad de vill sysselsätta sig med och pedagogerna 

avbryter sällan när barnen väl har startat en aktivitet. Man hjälper heller inte barnen i onödan, 

utan de får ta den tid de behöver för på och av klädning och äta osv. Maria använde sig av tre 

viktiga uttryck som är följande Hjälp mig att hjälpa mig själv, Följ barnet och All onödig 

hjälp är ett hinder i barnets utveckling. I rollen som pedagog är det viktigt att ha den tro på 

barnet som Maria Montessori hade och som hela hennes arbete genomsyras av. Det vill säga 

att barnet själv har drivkrafter och vilja att lära sig mer och utvecklas(Skjöld och Bröderman, 

1999) 
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 I praktiken bygger pedagogiken på fyra moment:  

 

• Respekt för barnet, för individen  

• En förberedd miljö  

• Frihet och ansvar  

• Helheten före detaljerna (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997: 10-15). 

 

Montessoripedagogiken är den enda som bygger på barns psykiska utveckling och den bygger 

även på barns behov i olika skeden i livet. Detta har gjort att montessoripedagogiken är spridd 

över hela världen. Den är lika aktuell idag som den var i början av seklet(Skjöld och 

Bröderman, 1997). 

 

2.2.1  Synen på Matematik i montessoripedagogiken 

 

På en montessori förskola väljer de att lägga stor vikt på materialet och de kallar det att 

barnen jobbar istället för leker med speciellt utformat material för de olika ämnesområdena, 

praktiskt material, Sensoriskt material, språkmaterial, matematiskt material och 

kulturmaterial(Skjöld och Bröderman, 1997). Skjöld och Bröderman (2008) skriver att 

materialet på en montessoriförskola ska stimulera alla sinnen så som syn, känsel, smak och 

lukt men det ska också stimulera samverkan och rörelse mm. Barnen har redan vid 2 och ett 

halvt års ålder kommit i kontakt med matematik så som Kuber, volymer, vikter, längder, 

prismor och cylindrar mm. Detta är tack vare det sensoriska materialet de har(Skjöld och 

Bröderman, 1997). Jacobsson (2005) hävdar att barnens sinnen hjälper dem att få förståelse 

för matematik och matematiska begrepp och hur den är uppbyggd. 

 Skjöld och Bröderman (1997) skriver att forskning visar att spädbarn redan när de är 5 

månader gamla kan både lägga ihop och dra ifrån. Vidare skriver de att barnen ska vara aktiva 

och självgående och pedagogerna ska bara finnas till som en guide och stötta och hjälpa vid 

behov. Montessori menar också att pedagogerna ska finnas till som en guide och ge barnen 

bra verktyg(Montessori, 1998). Barnen börjar tidigt med matematik i en montessoriförskola. 

Skjöld och Brödermann (1997) skriver att barn som arbetar med montessoriskt material 

upptäcker nya saker och får inspiration för att undersöka och experimentera. 

Det sensoriska materialet är en början som sedan går över till matematikmaterialet som är 

menat för att barnen själva ska kunna upptäcka mönster och matematiska lagar. 

Matematikmaterialet är menat för att gå från konkret till abstrakt. Detta kommer också ge 

barnen lust att lära sig mer av matematik(Skjöld och Bröderman, 1997). Maria Montessori 

menar att människan har något som kallas för livskraft. Montessori kallade denna livskraft för 

horme vilket är ett grekiskt ord och betyder drift. Montessoripedagogiken bygger på att barn 

ska ha livskraft och ha viljan och lusten att lära sig. Hon menar också att den vuxne inte 

bygger upp barnet men vi kan istället förstöra det de har byggt upp. Alltså den vuxne kan 

antingen stödja eller förstöra det barnet har byggt upp (Skjöld och Brödermann 1997) Ett 

annat begrepp Montessori använde är Mneme som också det är ett grekiskt ord och betyder 

minne. Detta är ett speciellt minne menar Maria. Det är ett ärftligt minne som gör att vi ärver 

det som är speciellt för just vår art. Det Maria tror på är att barnen lär sig helt annorlunda än 

vuxna. Hon menar då att barnens inlärning är omedveten och det är viktigt att veta att barn lär 

sig genom sina sinnen och det är då viktigt för oss vuxna att ta till vara på detta och stimulera 
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alla fem sinnen. Ett exempel på detta kan vara att de får känna på allt med sina händer, ta med 

dem till många platser, ge barnen möjlighet att träffa mycket olika människor med mera 

(Skjöld och Brödermann 1997). 

 

Maria Montessori anser att vid 3 till 6 års ålder behöver barn röra vid och arbeta med saker 

för att få ny kunskap om något. Det viktiga i detta är att läraren ger passande hjälp och stöd 

samt en miljö som är respektfull, stimulerar och ger barnet många erfarenheter(Skjöld och 

Bröderman, 1997). 

 

 

 

 

 

2.2.2 För och nackdelar med montessoripedagogiken 

 

 

Fördelar med montessoripedagogik är att det är viktigt att barnen får ta god tid på sig att lära 

och jobba med det de tar till sig. Maria Montessori anser att barnens intresse dalar mycket i 

förskoleåldern. Därför tyckte hon att det var viktigt att barnen skulle få friheten att välja själva 

vad de vill jobba med. Andra fördelar är att miljön ska var anpassad till barnen och utifrån 

deras intressen och behov(Montessoriförbundet, 1995).  

Nackdelar kan vara att montessorilärarna blir för omedgörliga när det gäller materialet 

En annan uppfattning om montessoripedagogiken som Ahlberg (2006) skriver är att på en 

montessoriförskola jobbar barnen mycket enskilt och missar därför det sociala samspelet med 

andra. En annan vanlig nackdel som kommer fram i montessoripedagogiken är att barnen inte 

får utrymme för fantasi och kreativitet och spontanitet då man organiserar barnens arbete 

(Hainstock, 1999). 

 

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Min teoretiska utgångspunkt är sociokulturellt perspektiv som menas med att alla människor 

lär sig hela tiden i alla sociala sammanhang, med tonvikten på vad snarare än om man lär 

sig(Kroksmark, 2003). Kroksmark (2003) skriver också att man kan se på ett sociokulturellt 

perspektiv som så att man bygger på vikten av samspel mellan barn och vuxen men också 

mellan barn och barn. Det stöds också av läroplanen samt delar från grundpelarna av 

Montessoripedagogiken. Vygotskijs teorier om barns utveckling har haft stort inflytande både 

på läroplaner och på skolors pedagogiska uppbyggnad (Kroksmark, 2003). 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Social_kontext
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3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

 

Lev Vygotskij (1896-1934) lanserade idén om att barns utveckling sker i samspel med deras 

omgivning i högre grad än att det är en oberoende individuell process. Särskilt intresserade 

han sig för skillnaden mellan vad barn kan lära sig på egen hand och vad som kräver en 

vuxens hjälp. Enligt Vygotskij influeras intelligensen av de sociala faktorerna, inte enbart av 

biologiska förutsättningar(Kroksmark, 2011). Sociokultur menas med samspel och samarbete 

mellan människor där en sociokulturell individ utvecklar sina grundläggande kognitiva 

färdigheter, det vill säga sin uppfattning om sig själv och andra människor. Individens 

utveckling sker i samspel med dess omgivning i högre grad än att det är en oberoende 

individuell process. Han intresserade sig särskilt för skillnaden mellan vad barn kan lära sig 

på egen hand och vad som kräver en vuxens hjälp(Kroksmark, 2011). Det största som 

kännetecknar Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen vilket innebär att det finns 

ett gränsland mellan den zon som barnen klarar av själva och den zonen som barnen klarar av 

med hjälp av andra. Han tänker att det finns ett utvecklingsrum, en zon där barnen redan kan 

en del, och en del som barnen inte klarar av på egen hand men som de kan klara tillsammans 

med andra och som de snart lär sig att klara av själva. Han lägger också stor tyngdpunkt vid 

lärarens och undervisningens roll i barnets lärande (Säljö, 2000).  

 

Vygotskij (1978)  anser att språket är ett viktigt redskap för att kunna göra oss förstådda. Han 

menar att när vi lär oss kommunicera med andra blir vi en sociokulturell varelse. Han anser 

också, att det viktigaste för att lära sig saker, är de spontana samtalen i vardagen(Vygotskij, 

1978). För att göra lärandet enkelt menar Vygotskij att det ska vara lekande lärandesituationer 

och en bra handledning från pedagogerna(Säljö, 2006). 

 

 

Vygotskij menade att det som har stor betydelse i barnens utveckling är de sociokulturella 

nätverken de har runt om sig. Han menar då det kognitiva tänkandet påverkas av barnens 

sociala samspel. Han anser att det är viktigt att omgivningen finns där för att stödja och hjälpa 

barnen. Människorna som finns runt om barnen blir som handledare för dem. Dessa 

handledare ger barnen verktyg och nyfikenhet (Evenshaug och Hallen, 2001). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Individ
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4. Kvalitativ Metod 
 

Under den här rubriken kommer jag beskriva mitt val av metod och berätta hur jag planerade 

mina metodval. När man använder sig av kvalitativa metoder så utgår man ifrån att 

verkligheten kan uppfattas på olika sätt. Att det inte finns någon sanning.( Malterud, 2009) 

Man har ofta ett litet antal personer när man gör kvalitativa metoder, men att man försöker gå 

desto djupare i svaren istället. Som forskare blir man ett viktigt redskap då man ska samla in 

och tolka data(Malterud, 2009). 

 

 

 

4.1 Intervju 

  

Jag valde en s.k. halvstrukturerad intervju där frågorna var färdiga och ganska öppna så jag 

skulle kunna få så ärliga och djupa svar som möjligt, men att jag ändå skulle kunna ställa 

följdfrågor. De jag intervjuade var kunniga inom matematik och jag tyckte då att svaren blev 

mer sannolika eftersom de hade ett intresse av matematik och det märktes att de tänkte till 

mycket om matematik. Vikten av att intervjua personer med mycket kunnighet inom området 

menar Kihlström (2007) är viktigt då svaren sannolikt blir mer trovärdiga då. 

 Frågorna var samma till alla respondenterna. Denna metod tyckte jag passade bäst när jag 

skulle se om det fanns några skillnader på hur pedagogernas syn på matematik och hur de lär 

ut matematik till barnen. Detta för att jag tyckte det bästa var att få höra det från dem själva. 

Patel och Davidsson (2010) skriver att det är viktigt att den som intervjuar visar ett stort 

intresse och förståelse för intervjupersonen under intervjun. Jag visade också hela tiden mitt 

intresse för den jag intervjuade för att intervjun inte skulle kännas jobbig eller pressad. De 

vanligaste urvalen att använda sig av vid kvalitativa intervjuer skriver Bryman (2008) är 

bekvämlighetsurvalet. Bekvämlighetsurvalet är när det är ett ställe som är nära där jag är eller 

att jag är väl bekant med den förskola jag använder. Detta använda jag mig av när jag valde 

den förskola jag haft min praktik på som den traditionella förskolan men också när jag valde 

Montessoriförskolan då jag valde den dels för att den var nära, men också att jag visste att de 

välkomnade studenter som vill se deras verksamhet. 

 

 

4.2 Observation 

 

 För att sen kunna få svar på mina frågeställningar vad gäller barnen valde jag att istället 

observera dem då jag tror att det kan lätt bli att man leder barnen till svar vid en intervju. 

”Observationer är framförallt användbara när vi ska samla information inom områden som 

berör beteenden och skeenden i naturliga situationer” (Patel och Davidsson, 2010:87). 
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Självklart tyckte jag också att det bästa sättet att se barnens matematiserande i leken är genom 

en icke deltagande observation där jag använde mig av filmkamera och löpande protokoll. Jag 

valde icke deltagande observation, för att jag inte ville påverka barnen utan se hur de 

använder sig av matematiken själva och i samspel med kompisar. 

 

4.3 Urval 

 

Jag valde den traditionella förskolan för att jag kände till den då jag har haft praktik där under 

skolans gång. Jag ansåg då att det skulle vara lite enklare att få föräldrars och barns samtycke 

om de visste vem jag var. Förskolläraren som jag intervjuade var utbildad förskollärare och 

hon har jobbat som förskollärare i 36 år. De fick själva välja vem av personalen som skulle bli 

intervjuad. Barnen jag observerade mest var dels de barn jag hade fått samtycke ifrån men när 

jag var där delades de in i olika grupper med olika aktiviteter och jag valde då den aktivitet 

jag trodde skulle ge mig bäst information utifrån mitt syfte.  

 

Montessoriförskolan valde jag därför att jag hade hört att de var bra och att de hade en 

observationsstol för de som ville komma och observera. Jag tyckte då att det var bra att alla 

som var på den förskolan var vana vid observatörer. Jag intervjuade en kvinnlig förskollärare i 

medelåldern som hade både förskollärarutbildning samt montessoriutbildning. Här fick 

personalen också välja själva vem som skulle delta i intervjun. Barnen jag observerade satt 

redan i matematikhörnan när jag kom så det var ett självklart val att observera dem. 

 
 

 

4.4 Planering 

 

Det första jag började med var att prata med de två förskolelärarna och förskolorna som jag 

tänkte att jag skulle intervjua och observera på. Den första var en traditionell förskola med 

barn i åldrarna 3-5 och den andra var en montessoriförskola med barn i åldrarna 3-5 år. Jag 

valde att intervjua en pedagog på varje förskola för att det skulle vara lättare att få samtycke 

och att det inte behövde ta så lång tid. Jag valde att göra observation på barnen då jag tyckte 

att det skulle vara det bästa sättet att se barnens matematiserande på. Jag pratade också med 

förskolecheferna för att få klartecken från dem med. När jag fick samtycke från dem så satte 

jag mig ner och skrev ett samtyckes brev till vårdnadshavarna där jag förklarade mitt syfte 

med studien, hur jag skulle gå till väga och vad som händer med mitt insamlade data. Detta 

brev skickade jag till min handledare på universitetet för att hon skulle kunna godkänna det. 

När det var godkänt lämnade jag snabbt ut breven till vårdnadshavarna och de hade ca en 

vecka på sig att svara. Då jag väntade på svaren läste jag in mig på mycket litteratur för att få 

så mycket kunskap som möjligt inför intervjuerna och observationerna. Jag planerade hur jag 

skulle gå tillväga och ställde dessa tre frågor till mig själv som rekommenderas av Patel och 

Davidsson (2003) inför observation: Vad ska jag observera? Hur ska jag registrera 

observationen? Hur ska jag som observatör förhålla mig? När jag fått tillbaks breven och 
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funderat på ovanstående frågor var det dags att åka ut till förskolorna och börja intervjuerna 

och observationerna. 

 

 

4.5 Genomförande 

 

Jag började med att intervjua en pedagog på den traditionella förskolan. Vi satte oss i ett litet 

rum då barnen var ute för att kunna prata så ostört som möjligt. Innan jag började med 

frågorna gjorde jag klart än en gång att det är helt valfritt och de kan när som helst välja att 

hoppa av. Under intervjuns gång spelade jag in för att slippa skriva så att jag kunde vara här 

och nu med respondenten och på så sätt lättare kunna ställa följdfrågor. Vi fick prata ostört 

och jag fick svar på det jag ville. Efter intervjun bestämde jag tillsammans med pedagogerna 

att jag skulle observera när de hade fri lek inomhus. Jag kontrollerad igen vilka barn vars 

vårdnadshavare gett sitt samtycke till observationen för att kunna välja ut en grupp jag skulle 

observera. Jag valde en grupp med tre barn som lekte i ett rum med bilar och slott med 

tillhörande figurer. Barnen blev tillfrågade om det var okej att jag filmade när de lekte och alla 

sa okej. När jag skulle filma valde jag en plats bakom barnen för att få så bra översikt som 

möjligt och jag var som jag nämnt förut icke deltagande i leken. Observationen blev väldigt 

lyckade då jag tyckte att jag fick svar på de frågor jag hade och barnen stördes inte av mitt 

filmande. 

 På Montessoriförskolan var jag två dagar då jag inte hade varit där tidigare och sett hur de 

jobbar. Första dagen jag var där fick jag en rundtur bland materialet och samtidigt ställde jag 

mina frågor som jag ville ha svar på. Även här satt vi ostört i matematikhörnan och hon 

berättade för mig om allt material de hade och hur dagen såg ut på deras förskola. Efter en 

stund kom ett barn till oss och var sugen på att jobba med matematik och hon tog fram ett 

material där hon tränade hur siffrorna ser ut. Här fick jag även se hur samspelet blev ett 

lärande mellan pedagog och barn. Jag spelade inte in intervjun här då vi hade en diskussion 

där jag fick svar på mina frågor och skrev sedan ner det på papper. Andra dagen jag var där så 

observerade jag barnen. Eftersom det är vanligt att folk kommer dit och observerar sa 

pedagogen jag pratade med i telefon att jag inte behövde lämna ut några samtyckesblanketter 

till föräldrarna och jag valde därför att inte filma utan jag gjorde löpande protokoll. Jag trodde 

det skulle vara svårare men när jag väl kom dit och en pedagog gav mig en stol att sitta på så 

flöt det på väldigt bra och jag fick mer fakta än jag väntat mig. Medan jag gjorde 

observationen satt en grupp med barn vid deras matematik hörna och jobbade med 

matematikmaterialet. Dessa barn blev så klart färdiga till slut och gick iväg och gjorde något 

annat. Jag fick då chansen att gå runt och se om jag kunde hitta något matematiklärande i 

andra material de jobbade med. Som vi alla vet kan man se matematik i mycket och även i 

vardagssituationer. 
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4.6 Etiska hänsynstaganden 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till de regler som gäller när man ska göra studier av någonting. 

Vetenskapsrådet (2011) skriver att Det finns 4 huvudkrav som man ska ta hänsyn till och det 

är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet tog jag hänsyn till genom att jag informerade berörd personal och 

förskolechefer. Jag skickade ut ett samtyckesbrev till alla vårdnadshavare (bilaga 1) där jag 

berättad vem jag var, vad syftet med min studie var och hur den insamlade data kommer att 

hanteras. 

 

Samtyckeskravet tog jag hänsyn till genom att alla fick ge sitt samtycke muntligt eller 

skriftligt för att vara med i studien. Jag frågade också varje gång innan jag påbörjade 

intervjuerna eller observationerna än en gång om det var okej och informerade igen om att det 

är frivilligt och de kan när som helst välja att dra sig ur.” De som medverkar i en 

undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för 

dem.” (Vetenskapsrådet 2011)  

  

Konfidentialitetskravet tog jag hänsyn till genom att alla personer som deltagit i min studie 

kommer få andra namn och alla mina insamlade data kommer ingen mer än jag få ta del av 

och när mitt arbete har godkänts kommer all data att förstöras. ”Regel 6 innebär således att 

personuppgifter inte får lämnas ut till utomstående och att avrapporteringskall ske i former 

som omöjliggör identifiering av enskilda” (Vetenskapsrådet, 2011)  

 

Nyttjandekravet tog jag hänsyn till genom att jag informerade om att all insamlad data endast 

kommer användas till mitt studiesyfte och att jag som student kommer titta och lyssna av de 

data jag fått.” Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 

eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” (Vetenskapsrådet, 

2011) 
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5. Resultat och Analys 
_________________________________________________________________________ 

Jag har valt att presentera resultatet genom att slå ihop resultat och analys för att det kändes 

som att det blev mer intressant för läsaren och för att synliggöra den röda tråden i arbetet. Jag 

har valt att benämna pedagogen från den traditionella förskolan för pedagog A och pedagogen 

från Montessoriförskolan kommer kallas för pedagog B. 

_________________________________________________________________________ 

 

5.1 Hur beskriver pedagogerna på respektive förskola sitt 
arbete med matematik?  

 

På den traditionella förskolan beskriver pedagogen att de jobbar med matematik genom att 

försöka benämna saker med rätt ord så som vilken fin cirkel du har gjort eller trollet är under 

bron. De räknar på samlingar där barnen får räkna hur många som är här idag med hjälp av 

kort som hängs upp, de har träsiffror som barnen får hänga upp när det räknat till hur många 

pojkar och flickor det är. När de räknat hänger de upp siffrorna så det blir addition, 5 flickor 

plus 6 pojkar är lika med 11 barn. Detta kan relateras till läroplanen som uttrycker att 

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

meningsfulla sammanhang”(Lpfö 98, Rev 2010 sid 13) 

 I leken lär de genom att till exempel räkna hur många bilar barnen har? De kan sortera 

knappar på olika sätt i samspel med barnen. På traditionella förskolan tolkar jag pedagogernas 

svar som att matematiken faller in i alla vardagssituationer där pedagogerna är duktiga på att 

benämna matematiska ord så som former, mängd med mera. 

 

 ”matematiken jobbar vi ju med jämt, det är ju hela tiden i vardagen fast man kanske inte 

alltid tänker på det” (intervju med Pedagog A).  

 

Vid maten får barnen frågan hur många köttbullar vill du ha? Vill du ha såsen bredvid eller på 

moset? Vid påklädningssituationen pratar de om första och andra foten. Pedagogen menar att 

de jobbar i princip hela tiden med matematiken men att de kanske inte alltid tänker på det. De 

kan och använda sig av tema då det jobbar lite mer med t.ex. former eller lägesord 

 

På Montessori förskolan jobbar de mer konkret med matematik då de har en matematik hörna 

med mycket konkret matematikmaterial. Den här hörnan finns alltid men de kan variera 

materialet, alltid utifrån barnens intressen då deras intressen alltid varierar Materialet består 

av allt från hur siffror ser ut till multiplikation och bråk. Exempel på material är Pyramiden 

där de har tio olika stavar med en pärla på första staven, två pärlor på andra, tre pärlor på 

tredje osv upp till tio. Dessa använder de sig av vid addition och subtraktion. De har stavar 

som visar på att tio är mer än ett genom att staven med tio mindre stavar på är tyngre och en 

stav är lättare. De har bråkpussel och mycket mer. Här lägger de stor vikt på att inte avbryta 

när barnen jobbar utan har valt att vara inne på förmiddagen för att barnen ska få kunna jobba 

så ostört som möjligt. Skjöld och Bröderman (1997) menar att det är viktigt att som 

montessorilärare inte avbryta när barnen har börjat koncentrera sig, inte ens för att ge beröm 
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då koncentration är något som tar lång tid för barnen att bygga upp, men som vi vuxna lätta 

avbryter utan att ens tänka på det (Skjöld och Bröderman, 1997). 

 

”Vi är inte rädda för att använda svåra matematiska begrepp, det är viktigt att använda 

matematiska begrepp .dagligen i verksamheten för att befästa barnens kunskap” (intervju med 

Pedagog B). 

 

 Detta gör de genom att de pratar om all matematik upp till 1000-tal och multiplikation. De 

slutar inte bara för att de ser att en 5 åring kan räkna till hundra tillexempel. Med hjälp av det 

konkreta materialet jobbar de upp sig till mer abstrakta material för att underlätta så mycket 

som möjligt för barnens framtida skolgång. Här ser man ett tydligt bevis på att barnen kan 

mer än vad man tror och hur mycket de lär sig om samspel med andra likaväl mellan barn och 

barn som barn och pedagog. 

 

 

5.2 Skiljer sig deras beskrivningar åt? Hur i så fall? 

 

Beskrivningarna skiljer så åt på så sätt att Montessori förskolan har mer konkret material att 

jobba med, deras material är enbart matematik i deras matematik hörna. Jobbar barnen i den 

här hörnan jobbar de med matematik. Den traditionella förskolan använder sig mer av språket 

för att lära ut matematik, att de benämner matematiska ord i princip hela dagen för att lära ut. 

Montessori arbetar från det konkreta materialet till det abstrakta. Genom detta sätt att jobba på 

kan barnen lära sig större och svårare matematiska begrepp. Men å andra sidan om de skulle 

jobba så som man gör i den traditionella förskolan skulle barnen lära sig de matematiska 

begrepp som hela tiden finns i vardagen. Dessa grundbegrepp lär de sig på båda förskolorna 

så som former, mängder, lägesord och siffror. Men båda pedagogerna är överens om att 

matematiken är otroligt viktig för barnens framtida skolgång men att de jobbar ganska olika 

med det och den största skillnaden är materialet. I läroplanen betonar de att dem som jobbar i 

förskolan ska utmana barnens intresse och nyfikenhet för matematik. Det finns många studier 

som visar på vikten av att lärarnas betydelse är stor när det kommer till barnens 

lärande(Doverborg och Emanuelsson, 2010). 

 

 

5.3 Hur ser barnens matematiserande ut? 

 

På den traditionella förskolan såg jag barnens matematiserande genom leken. Det jag ser är 

hur de jämför störst och minst, de pratar med varandra om något får plats eller inte för att den 

är för stor. Barnen har stor dialog mellan varandra och hjälper varandra när något blir svårt. 

Det som upptäcktes var också hur de diskuterade i matematiska termer så som störst-minst, 

former, längst-kortast med mera. Barnen har stor förståelse för matematiska begrepp och 

termer och det är för att pedagogerna pratar medvetet om detta i leken men också i de 

vardagliga situationerna. Jag såg matematiserande i lekar med bilar, där de pärlar, bygger med 

klossar men även i dockvrån. Där matematiserande de när de möblerad om och mätte med 
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ögonen var bordet eller stolarna fick plats. Det använder orden på, i, under, bredvid, ovanför, 

innanför. 

 

Barnen på Montessoriförskolan använde sig av det matematiska materialet när de jobbade. 

Detta var material som var avsett för matematik. Just de barnen jag tittade på satt och färglade 

en teckning där det var tal upp till tio som de bestämde färg på och sedan i rutorna på figuren 

på pappret var det addition där det lade ihop och målade dit färgen de hade valt på just det 

talet. Här kunde man se samspelet med varandra då de främst tog hjälp av varandra innan de 

vände sig till pedagogen. Barnen var väldigt medvetna om addition och det märktes att de 

tyckte de var roligt och intressant. Barnen var väldigt medvetna överhuvudtaget när det gällde 

matematik och även här kunde jag se matematiken i andra situationer så som i den sensoriska 

hörna där de använder det sensoriska materialet för att känna skillnaden på tyngd men även 

former. Jag såg också matematik i när det var ett barn som kokade makaroner då han tog tid 

och berättade med ämna mellanrum hur många minuter det var kvar. 

 

 

 

 

5.4 Kan man se likheter respektive skillnader i 
matematiserandet?  

 

Den stora skillnaden är materialet och miljön. Montessori jobbar med specifikt och konkret 

material för matematiken och har en egen hörna där det bara arbetas med det. På den 

traditionella har de inte något specifikt material för just matematik utan använder sig av 

språket och siffror till samlingen för att synliggöra matematiken. Men det visar också att man 

inte behöver specifikt matematik material för att lära ut. Detta ses i leken då barnen använder 

matematiska begrepp men dessa begrepp kan också barnen som går på montessori så där ser 

vi en likhet mellan de olika pedagogiska teorierna. Men barnen på montessori förskolan får 

inte lika mycket lek där barnen får använda sin fantasi och kreativitet som barnen få på den 

traditionella. Barnen lär sig samma saker fast med två helt olika sätt. Det enda som utmärker 

sig i deras kunskaper är kanske att barnen från Montessoriförskolan lär sig ända upp till 

multiplikation. Detta kan såklart barnen på den traditionella förskolan lära sig också men då 

krävs det mer konkreta material på förskolan. En annan skillnad är också att barnen på den 

traditionella förskolan lär sig också hela tiden socialt samspel när de leker. Socialt samspel är 

väldigt viktigt men man kan förstås lära sig även detta på många olika sätt men leken är nog 

det allra viktigaste i ett barns värld. På Montessori var det en väldigt lugn miljö och detta var 

hela tiden under dagen och det kan kanske bero på att det är väldigt konkret material och att 

just lokalen är uppdelad i olika ”rum”. Det kan också vara så att där avbryter man inte för 

varken frukt eller att de ska gå ut utan har hela förmiddagen på sig att jobba. På de 

traditionella förskolorna är det oftast så att de avbryter för samling, frukt och att de ska gå ut. 
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6. Diskussion 
 

 

Jag tyckte jag fick svar på de frågeställningar jag hade men kanske kunde ha fått mer 

information om jag gjorde på ett annorlunda sätt vilket jag beskriver här nedan i 

metoddiskussionen. Om vi börjar med fråga nr 1 och 2 om hur pedagogerna beskriver sitt 

arbete med matematik och om det finns någon skillnad. Där skiljde det sig ganska mycket 

eftersom de jobbar helt olika. Montessori jobbar med specifikt och konkret material och att de 

lägger stor vikt i att inte störa barnen när de jobbar. Detta anser också Vygotskij Det största 

som kännetecknar Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen vilket innebär att det 

finns ett gränsland mellan den zon som barnen klarar av själva och den zonen som barnen 

klarar av med hjälp av andra. Han tänker att det finns ett utvecklingsrum, en zon där barnen 

redan kan en del, och en del som barnen inte klarar av på egen hand men som de kan klara 

tillsammans med andra och som de snart lär sig att klara av själva(Säljö, 2006). medan den 

traditionella förskolan jobbar mer med språket för att synliggöra matematiken i till exempel 

leken. Detta menar också Vygotskij är viktigt. Vygotskij (1978) anser att språket är ett viktigt 

redskap för att kunna göra oss förstådda. Han menar att när vi lär oss kommunicera med andra 

blir vi en sociokulturell varelse. Han anser också att det viktigaste för att lära sig saker är de 

spontana samtalen i vardagen(Vygotskij, 1978). Hur kan detta påverka barns lärande i 

matematik då? Jag observerade att barnen på den traditionella förskolan har mer socialt 

samspel och får använda sin egen fantasi och kreativitet i sina lekar tillsammans med andra 

barn men Montessoribarnen använder istället det sociala samspelet till att ibland sitta i grupp 

vid tillexempel matematikhörnan och diskutera och hjälpa varandra med just det de håller på 

med. Vygotskij menar att lärandet sker i sampel mellan barn och barn och barn och 

vuxen(Säljö, 2000). Detta sker på två olika sätt i de två olika förskolorna men läroplanen för 

förskolan skriver också om leken och hur viktig den är för barnens lärande och utveckling. 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det 

lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande 

och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och 

erfarenheter” (Lpfö 98, rev 2010:6) Kan det vara så att det kan bli lättare för barnen på 

montessoriförskolan att börja skolan när man börjar med matematik då de redan har väldigt 

mycket kunskap om matematiken och dess svåra begrepp men att det istället blir svårare med 

den sociala biten? Vygotskij menade att det som har stor betydelse i barnens utveckling är de 

sociokulturella nätverken de har runt om sig. Han menar då det kognitiva tänkandet påverkas 

av barnens sociala samspel. Han anser att det är viktigt att omgivningen finns där för att stödja 

och hjälpa barnen(Evenshaug och Hallen, 2001). Då kanske det viktiga är hur barnen fungerar 

tillsammans med andra för att få ut mest av sitt lärande? Jag själv har inget svar på detta då 

jag känner att jag inte har fått nog med data för just detta. Men kan det kanske vara en fråga 

att ha med i ett annat arbete? Om vi vänder på det och ser om det kan vara så att barnen från 

den traditionella förskolan kan få lite svårare i matematiken i skolan men istället har väldigt 

bra socialt samspel? Som Vygotskij menar är viktigt med det sociala samspelet mellan barn 

och barn och vuxna och barn(Säljö, 2006). Det debatteras hela tiden om huruvida förskolan 

behöver jobba mer med matematiken för att barnen ska få det lättare i skolan med just 

matematiken. Men hur ska vi då jobba med matematiken för att det ska bli ett lustfyllt 
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lärande? Doverborg, Pramling Samuelsson (1999) menar att grunden för lärandet i den 

traditionella förskolan är att låta barnen uppleva olika sidor av matematiken. Det är därför 

viktigt för pedagoger att ta tillvara på dessa tillfällen och synliggör matematiska begrepp och 

tankegångar för barnen. Medan Montessori jobbar mer med materialet. Det sensoriska 

materialet är en början som sedan går över till matematikmaterialet som är menat för att 

barnen själva ska kunna upptäcka mönster och matematiska lagar. Matematikmaterialet är 

menat för att gå från konkret till abstrakt. Detta kommer också ge barnen lust att lära sig mer 

av matematik. (Skjöld och Bröderman, 1997) Björklund (2008) skriver att det är viktigt för 

barnen att pedagoger tillsammans med pedagoger pratar om matematik och matematiska 

begrepp i förskolan, även med de yngsta barnen medan Franzén (2014) menar att små barn 

också använder deras kroppar för att lära även då det kommer till inlärningen av matematik. 

Vygotskij menar att för att göra lärandet enkelt och roligt för barn ska vi som pedagoger se till 

att vi ordnar lekande lärsituationer för barnen och en rolig, lärande lekmiljö (Säljö, 2006).  

 Skulle det kanske vara bra att ha en bra blandning av dessa olika pedagogiska teorier? Barnen 

får använda sin fantasi och kreativitet men också få ha möjligheten att sitta ner i lugn och ro 

och jobba med konkreta matematikmaterial. Det skulle kanske kunna främja lärandet. 

Om vi nu tittar på barnens matematiserande och om det finns någon skillnad där. Barnen ma-

tematiserade på olika sätt genom att barnen på den traditionella förskolan gjorde det tillsam-

mans i leken, egna lekar de hittar på själva medan de på montessori matematiserade när det 

höll på med just det konkreta matematikmaterial i deras matematikhörna. Hur kan detta bli en 

skillnad på deras lärande? Jag ser skillnaden att montessoribarnen har stor möjlighet att lära 

sig matematik ändå upp till multiplikation om de så vill. Men behövs det? Jag tror att vi 

tycker väldigt olika där, men det är bra att möjligheten finns för vi ska ju aldrig begränsa nå-

got barn. I de traditionella förskolorna finns det nog inte så mycket material till just multipli-

kation med mera utan där får man istället lära sig genom språk och lek vilket kan vara svårare 

när barnen vill lära sig mer avancerad matematik som det oftast behövs bra material för.Men 

de begränsar inte heller barnen men det kan vara svårt att jobba om man inte har bra material. 

Kanske förskolorna skulle ta in mer konkreta matematiska material för de barnen som vill. 

”Barn som arbetar med montessorimaterial får inspiration, upptäcker nya saker, undersöker 

och experimenterar” (Skjöld och Bröderman, 1997:123). Detta menar Montessori medan Do-

verborg skriver att barns lärande behöver både kommunikation och samspel med andra barn 

och lärare och därför är också barngruppen viktig. Ett viktigt mål är att uppmuntra och ge stöd 

till barnen så att de sedan kan utveckla ett bra självförtroende och självkänsla som gör att de 

ser på sig själva som lärande och skapande individer (Doverborg, 2010). Vygotskij lägger stor 

vikt vid samspelet mellan pedagog och barn för att pedagogerna ska kunna stötta och hjälpa 

barnen (Säljö, 2000). Här kan de också ses som att en blandning av de båda skulle vara bra. 

Jag tror att Vygotskijs sociokulturella teori speglas i båda förskolorna men på lite olika sätt. 

Kroksmark (2003) skriver att man kan se på ett sociokulturellt perspektiv som så att man byg-

ger på vikten av samspel mellan barn och vuxen men också mellan barn och barn. . I det stora 

hela tycker jag att barnen är otroligt kompetenta och det här arbetet har fått mig att se med 

egna ögon att barn kan otroligt mycket om de bara vill och har lust och har duktiga förskole 

pedagoger som stöttar dom i deras lärande och utveckling vilket dessa två förskolor jag varit 

på har 
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6.1 Metoddiskussion 

 

Min undersökning har gett mig svar på de frågeställningar jag, men jag känner nu att mer 

följdfrågor på intervjuerna hade varit bra för att få ut så mycket information jag ville, jag tror 

att det finns mycket mer information som skulle varit användbar i mitt arbete.  På den 

traditionella förskolan hade jag en relation till respondenten vilket säkert kan ha påverkat 

svaren jag fick. Det syns också i mitt resultat och analys del där jag inte har så mycket resultat 

som jag skulle vilja ha. Jag valde att göra observationerna en dag och skulle också där varit 

bättre om jag i alla fall hade två dagar för observation för att se så mycket som möjligt. Också 

här tror jag det kanske spelade roll att jag kände barnen på den traditionella förskolan då de 

gärna ville prata med mig och ville att jag skulle vara med i leken. Jag hade valt att ha en icke 

deltagande observation vilket blev lite svårt när barnen så gärna ville att jag skulle vara med 

och leka, men det gick bra ändå. 

 

 

 

7. Förslag till fortsatt forskning 
 

Ett förslag till fortsatt forskning som jag skulle vilja ha reda på är om det finns några 

skillnader på hur barnen från de olika förskolorna med deras pedagogiska teorier klarar sig i 

skolan. Är det lättare för barnen från montessori förskolan i de olika ämnena i skolan? 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 

 

Hur länge har du jobbat som förskollärare? 

 

Hur lär ni ut matematik till barngruppen? 

 

Hur mycket jobbar ni med matematik? 

 

Hur synliggör ni matematiken i verksamheten? 
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Bilaga 2 
 

Sammtyckesblanket till vårdnadshavare 

 

Till vårdnadshavare vid xxxx förskola avd. xxxx 

 

Jag heter Kristin Riddargård och går förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet och 

börjar nu närma mig slutet och det är dags för mitt examensarbete. 

I mitt examensarbete vill jag titta närmare på hur barnen använder sig av matematik i leken. 

För att kunna göra detta behöver jag observera barnen när de leker och för detta behöver jag 

er tillåtelse. Observationen kommer gå till på så sätt att jag kommer filma barnens lek i avsikt 

att försöka fånga händelser där matematik ingår. 

Det är frivilligt att delta i min studie och som vårdnadshavare kan du när som helst välja att 

avsluta ditt barns medverkan. Jag kommer också att fråga barnen om det är okej för dem att 

jag filmar deras lek. Data som samla in kommer endast att användas i mitt examensarbete, 

lärare och annan skolpersonal kommer inte att få tillgång till det inspelade materialet. När 

materialet bearbetats av mig kommer det att förstöras. Alla namn på barn, lärare, förskola och 

kommun kommer att avidentifieras i examensarbetet. Har ni några frågor är ni välkomna att 

kontakta mig på telefonnumret här nedan. 

 

Jag är tacksam om ni vill fylla i talongen nedan och lämna in till personalen på xxxx senast 

xxxx 

 

Tack på förhand Xxxxxxx Xxxxxxxx 

07xxxxxxxx 

 

Jag tillåter att mitt/mina barn deltar i samtal och att deras lek/aktivitet dokumenteras 

Ringa in ditt svar JA NEJ 

 

Barnet/Barnens namn 

____________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

____________________________ 
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Ort och Datum 

____________________________ 

 


