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ABSTRAKT

Carina Borg & Monica Jonskog

Matematikdidaktik
En studie av matematiken i svenska Montessori- och Reggio Emiliainspirerade förskolor.

Didactic of mathematic
A study of mathematics in Swedish preschools which are inspired of Montessori and Reggio
Emilia.

Antal sidor: 38

Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur barn lär matematik inom förskolor
inspirerade av Montessori och Reggio Emilia. Vi har därför undersökt inriktningarnas och deras
likheter och skillnader när det gäller matematiken, genom metoderna kvalitativ intervju och
ostrukturerad deltagarobservation. Studien utgick från lärarnas inställning och därmed
förhållningssätt samt vilka metoder och material/materiel förskolorna använder sig utav för att
lära barn matematik. Fyra Montessoriförskolor och fem Reggio Emiliaförskolor, inom Kalmar
och Blekinge län, har deltagit i studien. Det viktigaste resultatet är att likheterna generellt är
flera än skillnaderna, särskilt när det gäller lärarnas förhållningssätt, avseende deras sätt att lära
barnen matematik inom respektive inriktning. Båda lärarkategorierna hade roller som
medforskande pedagoger med matematiken som en bärande del av vardagen. Skillnaderna
visade sig vara att Montessori har en specifik metod att lära ut sitt matematiska materiel på
medan Reggio Emilia lät barnen bestämma utformningen genom projekt med befintligt
matematiskt materiel. Under arbetets gång har vi fått en bredare och djupare förståelse för hur
barn inom båda inriktningarna får utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i
respektive verksamhet.
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bärande kunskaper inför vårt kommande läraryrke. Hanna Palmér är grunden till vårt fortsatt
stora intresse genom hennes matematikkurs tidigare i utbildningen.

När vi sedan kom igång med våra undersökningar tog vi kontakt med Montessoriforskarna
doktorand Monika Wahlstedt på Nationella forskarskolan och doktorand Kerstin Signert på
Göteborgs universitet och Reggio Emiliaforskaren doktorand Anna Palmer från Stockholms
universitet. Vi har fått ovärderligt stöd och viktiga uppgifter av dem som sedan drivit oss
framåt i vår studie.

Vår uppskattning får självklart alla de förskolor som välvilligt önskade oss välkomna till dem,
trots att terminen gick mot sitt slut och de hade mycket att stå i. Tack vill vi också ge till
Propé och Reggio Emiliainspirerade förskolan som godkände att vi använde deras bilder i vårt
examensarbete.

Monicas svärfar Lasse Borg som är pensionerad högskolelärare från Kalmar och Carinas
sommargranne Margareta Carlsson från pedagogiska institutionen på Växjö universitet har
båda välvilligt coachat och väglett oss under processen och lagt ner både tid och engagemang
på vårt examensarbete. Detta är vi oerhört tacksamma för!

Examinator Erika Stadler och våra trevliga opponenter har gett oss värdefull konstruktiv kritik
på våra PM-träffar, vilket vi i hög grad uppskattat.

En stor stjärna i himlen får vår handledare Berit Roos Johansson som trots sin semester
svarade på vårt rop på hjälp när vi kört fast och senare också peppade oss att vi var på god väg
och framhöll att det vi skrev var intressant. Det värmde!

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för att de stått ut med oss och vårt pluggande
under fyra års tid. Ni är guld värda!

Carina Borg & Monica Jonskog
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1. Inledning

Läroplan för förskolan, Lpfö98, är en från regeringen utarbetad förordning, vilken styr vad
som ska göras, men inte hur. Detta ”hur” är upp till lärarnas yrkeskunskap ute i
verksamheterna. När det gäller matematik i Lpfö98 inom ”kap 2 - Mål och riktlinjer” har vi
valt att fokusera på:

Förskolan skall sträva efter att varje barn
 ”utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla

sammanhang” (Skolverket 2006:9).

I lärarutbildningen, med inriktning mot förskola och förskoleklass, läser man kursen
”Förskolebarns lärande i matematik och svenska”, vilken inspirerat oss att vilja veta mera om
hur barn lär matematik inom Reggio Emilia- och Montessoriförskolor. Vi har skiftande
erfarenheter från dessa olika inriktningars sätt att hantera matematiken och är nyfikna på hur
stora skillnaderna och likheterna verkligen är dem emellan och hur de arbetar för att nå upp
till ovanstående strävansmål. I diskussionerna under hela vår utbildning har vi flera gånger
konstaterat att likheterna är många, men att brist på kunskap och information om de båda
kanske gjort att vi ändå förmodar att skillnaderna är fler. Arbetar verkligen bara Montessori
med att räkna pärlor och Reggio Emilia med ljusprojekt?

Eftersom det inte finns så mycket forskning avseende dessa båda pedagogiska inriktningars
matematik från ett utifrånperspektiv vill vi med denna undersökning få och sprida eventuellt
nya kunskaper om hur just matematiken är utformad inom Montessori- och Reggio
Emiliainspirerade förskolor. För att kunna få reda på detta valdes metoderna observation i
barngrupp och intervju med lärare.

Syftet med denna undersökning är alltså att få mera kunskaper både om Reggio Emilias och
Montessoris förberedande, indirekta matematik/prematematik och matematik. Vi vill således
lära oss mera om lärarnas förhållningssätt och inställning. Skiljer de sig åt när de ska hjälpa
barnen att upptäcka matematiken inom Montessori eller Reggio Emilia? Vi undrar också vilka
metoder lärarna inom de olika inriktningarna har att arbeta efter enligt sina inriktningars
filosofier. Vilka pedagogiska material/materiel förfogar de olika inriktningarna över och
skiljer dessa sig mycket åt i förskolornas miljöer? Vad erbjuder förskolorna barnen för att
främja lärandet inom matematiken? Vi känner till att Montessori förfogar över pedagogiskt
materiel och undrar vad Reggio Emilia ser som sitt pedagogiska material.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att jämföra hur Montessori- respektive Reggio Emiliainspirerade
förskolor går tillväga ute i verksamheterna för att ge barn möjlighet att upptäcka matematiken
och undersöka vilka likheter och skillnader som finns.

2.1 Hur beskriver Montessori- och Reggio Emilialäraren sitt förhållningssätt och sin
inställning utifrån respektive filosofi för att ge barnen möjlighet att upptäcka och
använda matematiken i meningsfulla sammanhang?

2.2 Vilka metoder och material/materiel använder läraren för att ge barn möjlighet att
upptäcka och använda matematiken i meningsfulla sammanhang?
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3. Teoretisk bakgrund

I teoriavsnittet redogörs först för begreppet prematematik samt språkets betydelse för
matematiken. Därefter skildras Montessoripedagogikens historik, grundtankar, lärarens roll i
deras metod/förhållningssätt och matematiken i pedagogiken, för att läsaren ska kunna bli
insatt i den röda tråden i pedagogiken och därmed få relevanta bakgrundsfakta. Därpå
beskrivs på liknande sätt Reggio Emiliafilosofins historik, grundtankar, lärarens roll i deras
metod/förhållningssätt och slutligen behandlas matematiken samt olika projekt med inriktning
matematik.

Maria Montessori (1870-1952) Loris Malaguzzi (1921-1994)

3.1 Begreppet prematematik

I förskolan utvecklar barnen en begynnande matematisk förståelse. Detta sker genom att barn
löser matematiska problem och lär matematik i interaktion och socialt samspel med jämnåriga
och lärare i förskolan. I lärandesammanhang synliggörs de prematematiska aspekterna. Reis
(2008) menar att barns utveckling av prematematik är en skapande process byggd på
erfarenheter i den sociala kulturens matematik. Barnen möter matematiken och agerar olika
beroende av kontexten och omgivningens förmåga. Begreppet prematematik tolkar vi som
förberedande indirekt matematik som exempelvis begreppsinlärning.

3.2 Tanke- och språkutveckling för matematisk medvetenhet

Vygotskij ansåg att språket är ett kommunikationsmedel för tänkandets och medvetandets
framväxande, i en levande process. Sker det förseningar i den språkliga utvecklingen kan det
uttrycka ett hinder för barnets logiska tänkande och begreppsbildning. Språket har en
avgörande betydelse för att barnet ska kunna utveckla matematiska tankestrukturer. Piagets
forskande runt tanke- och språkutveckling fick genomslagskraft när det gäller matematiken
och barns logiska tänkande. Han menade att kunskap uppnås genom handlingar, erfarenheter
och social interaktion och även att tänkandet föregår språket, medan Vygotskij talar om
övergången från ett yttre, socialt tal till ett ”inre tal” (Malmer 2002).

Malmer (2002) precis som Maria Montessori belyser vikten av att inte avbryta barns
tankeprocesser, annars kan barnen bli beroende av de modeller vuxna erbjuder istället för att
de får tänka själva. Läraren ska utgå från det barnet redan kan, möta barnet i sitt tänkande och
försiktigt vägleda. Wallin (2003), som har skrivit många böcker om Reggio Emiliafilosofin
och gjort flertalet besök i Italien, skriver att barnet ses som aktivt och kompetent och vill lära
sig mer. Språket ses betydelsefullt för att alla barn ska lyssnas på i lärandeprocessen, eftersom
deras olika tankar och teorier ska lyftas. Teori och praktik hör samman och skapar barnets
upplevelser och erfarenheter.
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Malmer (1990) skriver att den svenska förskolan påverkats av Montessori. Maria Montessori
har i samma anda som hjärnforskare påpekat hur viktig förskoleperioden är (Ingvar 1992).
Maria Montessori utarbetade ett strukturerat materiel för målmedveten träning och betonade
den förberedda miljöns betydelse för att kunna erbjuda barnen viktig stimulans.

Sterner (2002) skriver om ordens innebörd i matematiskt hänseende. Hon talar om allmänna
icke-matematiska ord (är, därför att, skola), matematiska ord (polygon, kvadrat, täljare) och
de allmänna ord som finns vilka också kan ha matematisk innebörd (funktion, volym, likhet).
När barn talar om volym menar de kanske ljudnivån på radion eller knappen på cd-spelaren
och när vi säger rymdmått tänker de kanske på hur stort det är uppe i rymden. För att skapa
förståelse inom matematiken är det därför viktigt att ha samma språk, belysa matematiken
med de rätta orden.

3.3 Montessori

3.3.1 Historik

Maria Montessori tillhörde den första generationen som växte upp i det självständiga Italien.
Hon ville skapa en pedagogik för världens alla barn. Hennes filosofiska idé och vision som
aktivitetspedagog var att en ny sorts fostran och undervisning var det enda som skulle kunna
förbättra samhället. Hon såg barnen som de nya världsmedborgarna och såg ett stort samband
mellan utbildning och fred. Montessoriförskolan är en stor del av barnets sociala och
demokratiska fostran. Maria Montessoris åsikt var att inte bara fokusera på det intellektuella
utan att den sociala, emotionella och fysiska utvecklingen var minst lika viktig.
Undervisningen skulle vara en helhetssyn på barnet, kunskapen och samhället och deras
förhållande sinsemellan. Hon inspirerades bland annat av Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Itard,
Seguin, var vän med Ellen Key och hade kontakt med Freud, Piaget och Gandhi (Forsell
2005). År 1909 kom Maria Montessoris första rapport där hon var noga med att betona att
metoden hon beskrev i rapporten var barnens och inte hennes. Hon sa ”Se barnet!” Det var
barnen som visat henne vad de ville ha (Signert 2000).

3.3.2 Grundtankar

Maria Montessoris egna observationer ledde till upptäckten av undervisningens tre delar den
förberedda miljön, den förberedde läraren och barnets frihet under ansvar. I den förberedda
miljön ska omgivningen förändras allt efter barnets ålder och förändrade behov, så att barnet
kan få vara självständig i sin skapande period och egna utveckling (Montessori 1987). Läraren
visar barnen förståelse och respekt för deras självständighet så att de känner sig viktiga. Det är
viktigt att försöka skapa ett intresse för att inspirera alla barn. Läraren roll är att försöka hålla
sig i bakgrunden och inte störa när barnet blivit intresserat av någonting.

Maria Montessoris tanke var att handen är hjärnans instrument och att barns arbete med
konkret matematiskt materiel, stärker dem att få begrepp synliggjorda och få konkreta
erfarenheter av dem. Barnet genomgår viktiga utvecklingsperioder, dvs. känsliga ”sensitiva”
perioder för ordning, språk, lära sig gå, social träning, små föremål och detaljer samt att lära
sig med alla sinnen. De sinnestränande materielen har både ett biologiskt och ett socialt syfte.
Detta matematikförberedande materiel hjälper barnen att sortera och organisera en ordning i
omgivningen och få ord på nya begrepp, prematematik (Signert 2000). Materielen ska hjälpa
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barnet att nå koncentration, bli förtrogen med språkliga begrepp och använda sina sinnen,
särskilt känseln. Materielen ska vara tilltalande, ha lämplig storlek, vara självrättande och
isolera en svårighet/ett steg i sänder (Signert 2000).

Enligt pedagogiken är det barnets egen inre läroplan som styr utvecklingen. Barnet ska själv
välja vilken uppgift de vill jobba med och hur länge. Uppgifterna med de matematiska
materielen ska skapa intresse, ge barnen tid att arbeta och framförallt skapa en medvetenhet
om barnets matematiska kunskap genom samtal, språk och matematik i kombination (Signert
2000).

Trestegslektionen är en del av Montessoris genomtänkta språkprogram. Med trestegslektionen
ges de vetenskapliga orden för de begrepp som barnet redan i lek och manipulation mött i de
olika konkreta matematiska materielen. Wahlstedt beskriver ”manipulation” med betydelsen
röra så att intrycken via muskler och sinnesceller når hjärnan. Med hjälp av trestegslektioner
och ett genomtänkt språkprogram grundas alltså begreppsbildningen, det vill säga de
prematematiska begreppen (Wahlstedt mailsvar 2008). Nedan redovisas ett exempel med
inlärning av dimensioner och orden tunn och tjock:

Period 1. Naming. ”This is thick. This is thin.”
Period 2. Recognition. ”Give me the thick. Give me the thin.”
Period 3. The pronunciation of the word. ”What is this?”
The child in this way acquires great accuracy in the use of words. One
day the teacher had ruled the blackboard with very fine lines. A child said,
“What small lines!” “They are not small,” corrected another: “They are thin”
(Montessori 1965:127).

3.3.3 Lärarens roll – metod/förhållningssätt

Montessoriläraren, som är en del av den förberedda miljön, ska vara en ödmjuk förebild som
tror på barnets drivkraft att utveckla sig själv. Läraren ska sträva efter att förstå hur varje barn
tänker och tjäna barnet. Läraren ska också sköta den förberedda miljön som är viktig eftersom
den har direkt inflytande på barnet. Rummen ska vara vackra, stimulerande och skapa lugn.
Montessoriläraren ska se till att materielen är kompletta, välskötta och lockar barnen till
aktiviteter (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).

Lärarens uppgift är att vara en länk mellan barnen och den förberedda miljön, där
matematiken finns med som ett viktigt område. Läraren inbjuder och inspirerar barnet till
arbete. Atmosfären i detta arbete mellan barn och vuxen ska vara harmonisk och respektfull,
men samtidigt ge tydliga och fasta ramar. Barnet får så mycket tid på sig som behövs (Skjöld
Wennerström & Bröderman Smeds 1997). När sedan barnen har vant sig vid miljön och
börjar kunna arbeta koncentrerat får inte läraren avbryta vare sig med beröm eller med kritik.
Detta skulle störa den koncentration barnen hade byggt upp (Malmer 2002). Läraren finns
därför i bakgrunden, som en kypare, vilket innebär ömsesidig respekt mellan barn och vuxen.
Läraren observerar då för att kunna se var barnen befinner sig i sin matematiska utveckling
och veta vilket materiel som kan vara lämpligt att presentera nästa gång, det vill säga att
arbeta med ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. En Montessorilärare måste vara väl
förtrogen med allt materiel på förskolan och alltid vara beredd att presentera när barnet vill.
När läraren presenterar ett matematikmateriel görs detta oftast med bara ett barn eftersom
detta barn då har lättare för att koncentrera sig på det läraren gör (Skjöld Wennerström &
Bröderman Smeds 1997).
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Viktiga aspekter för Montessoriläraren att tänka på vid presentation av Montessorimaterielen
inom matematiken är följande:

 Läraren ska kunna både det indirekta och det direkta syftet med materielet i fråga.
 Materielet ska vara komplett och färdigt att använda när som helst.
 Barnet måste vara moget för presentationen. Inte presentera materiel som är för svåra.
 Läraren inbjuder till presentationen på ett positivt och förväntansfullt sätt och väcker

intresset hos barnet.
(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).

Det ska vara roligt i förskolan och läraren kan ha roligt med barnen i deras lärandestunder.
Montessori (1948) beskriver för sin tid en härlig lärandesituation, lektionen om noll. Maria
Montessori presenterar matematikmaterielet Räknespolarna (bild 4) för en grupp barn. Att
Montessoriläraren bör tända barnens ”stjärnögon” vill vi motivera nedanstående långa citat
med. Så här beskrev alltså Maria Montessori själv denna lärandesituation från 40-talet och hur
hon själv hjälpte barnen att förstå hur de kunde använda kunskapen:

Låt oss vänta till den tiden kommer då barnet pekar på facket för noll och frågar,
”Vad ska jag lägga här?” och sedan svarar ”Ingenting, noll är ingenting”.
Men detta är inte tillräckligt, barnen måste känna vad ingenting är. För det
ändamålet använder vi oss av övningar som roar barnen oerhört mycket. Jag sätter
mig mitt ibland dem där de sitter på sina små stolar; jag vänder mig till ett av
barnen som redan har utfört räkneövningen och säger, ”Kom till mig, min vän.
Kom till mig noll gånger.” Barnet springer nästan alltid fram till mig och sedan
tillbaka till sin plats. ”Men du har kommit en gång till mig, mitt barn, och jag sa
noll gånger.” Barnet börjar fundera. ”Men vad ska jag göra då?” ”Ingenting, noll
är ingenting.” ”Men hur gör jag ingenting?” Gör ingenting; du måste stanna kvar
där du är, du får inte röra dig, du får inte komma någon enda gång; noll betyder
inga gånger.”
Vi upprepar övningen. ”Du, lilla vän, ge mig noll slängkyssar.” Barnet skakar på
huvudet, skrattar och stannar kvar där det är. ”Har du förstått?” upprepar jag med
nästan passionerad röst. ”Ge mig noll slängkyssar, noll slängkyssar.” En paus.
Allmänt skratt. Jag höjer rösten som om jag är arg för att de skrattar, och säger
mycket allvarligt till ett barn, ”Nu kommer du hit noll gånger och det genast, kom
hit noll gånger, uppfattat?” Jag talar till dig, kom hit noll gånger.” Barnet rör sig
inte ur fläcken. Skrattet blir mer uppsluppet, upphetsade som de är över mitt
förändrade beteende där jag först ber dem och sedan hotar dem. Sedan vädjar jag
med gråtmild röst, ”Men varför ger ni mig inga slängkyssar, varför kommer ni
inte?” Och alla höjer sina röster och ropar, medans deras glänsande ögon nästan
gråter av glädje och skratt, ”Noll är ingenting, noll är ingenting.” ”Nej, just det”
säger jag och ler fridfullt, ”Kom nu hit en gång, allihop.” De kastar sig över mig
(Montessori 1948:257).

3.3.4 Materielen

Maria Montessori var noga med att betona att barnen är viktigare än materielen, men att det
behövs konkret materiel för att barnen ska kunna bli självständiga. När barnen använder
materielen får de både en sensorisk och en konkret upplevelse. Det man gör med sina händer
minns man, men hjälps också till koncentration (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds
1997). Materielen indelas i praktisk, sensorisk, språk, matematik och kultur. Dessa ska vara
nyckeln till världen och inspirera barn att göra upptäckter i verkligheten.
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3.3.5 Prematematik

Prematematik inom Montessori

Wahlstedt (2008) förklarar att prematematiken/det förberedande är synonymt med
begreppsträningen och språket, som ingår i Montessorimetoden. Hon menar vidare att jämför
man alla ord/begrepp som kan introduceras där för barnet ser man direkta kopplingar till
begreppslistorna i Malmers böcker. Innan barnet möter de egentliga Montessorimaterielen i
matematik grundas alltså de prematematiska begreppen (exempel: bild nummer 1 och 2 från
Propé). Lärarna använder sig av trestegsinlärning och låter sedan barnet koppla det nya
ordet/begreppet till som omgivning. Nu vet man att begreppstillägnan är nyckeln till
matematiken, dvs. språket är själva nyckeln (Wahlstedt mailsvar 2008).

Signert (2008) berättar att Maria Montessori ansåg att det var viktigt att barn fick lära sig de
riktiga orden vid låg ålder. Därför talar man med barnen i Montessoriförskolan om
exempelvis geometri. Det handlar om att prata matematik likaväl som att använda materiel.
Inom Montessori sätter man namn på allt och där ingår även de prematematiska orden: tal
ordningstal, vardagsord, stor/liten/lång/tung, sortering, mätning, rumsuppfattning, inne/runt/
under och så vidare. Man vet att med grundade begrepp blir matematikutvecklingen bättre och
säkrare (Signert mailsvar 2008).

Det sensoriska/sinnestränande Montessorimaterielet

På en Montessoriförskola möter barn tidigt indirekt matematik, prematematik, både bland de
praktiska och de sensoriska materielen. Där har de arbetat med och erfarit exempelvis längd,
volym, vikt, kuber, prismor, cylindrar med mera. Matematikmaterielen är alltså en
fortsättning på den sensoriska och finns för att barnen ska kunna upptäcka mönster och
matematiska lagar och senare kunna arbeta med mera abstrakt matematik. Om detta är roligt
stimuleras barnen att vilja lära sig mera om matematik (Skjöld Wennerström & Bröderman
Smeds 1997).

På bild nummer 1 och 2 ges exempel på några tidiga sensoriska Montessorimateriel som
består av 10 föremål och hur de kan träna barnens prematematik. Maria Montessori (1987)
skriver att hon betraktar det sensoriska materielet som ett system av materialiserade
abstraktioner eller ett slags grundläggande matematik.

Bild nummer 1 (Propé)

Rosa tornet & Bruna trappan
Utvecklar ögats och handens förnimmelse av
dimensioner
Förbättrar förståelsen för och kunskapen om
dimensioner
Uppmuntrar iakttagelser av former i omgivningen
Övar upp koordination samt indirekt förberedelse för
matematik

Rosa tornets språk/begrepp; kub, stor, större, störst,
liten, mindre, minst
Bruna trappans språk/begrepp; bred, bredare, bredast,
smal, smalare, smalast.
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Bild nummer 2 (Propé)

Röda stavarna
Förbättrar ögats och handens förnimmelse av
skillnader i dimensioner
Känna igen skillnader och likheter och uppmuntrar
barnen att jämföra och kontrastera
Uppmuntrar iakttagelser av omgivningen
Tränar rörelsekoordinationen och indirekt förberedelse
för längdmätning inom matematik

Röda stavarnas språk/begrepp; stav, lång, längre,
längst, kort, kortare, kortast.

Montessoriförbundet förklarar här vikten av indirekt förberedelse, prematematik, genom
vardagsaktiviteter:

”När barnen leker, ritar, syr, snickrar, bakar, dukar och diskar, får de hela tiden
erfarenheter som hör hemma inom matematiken. Om en lyhörd vuxen finns
tillgänglig, kan hon genom att fokusera på matematiska aspekter hjälpa barnen att
bli medvetna om vad de gör och ge dem det matematiska språket för det. Barnen
kan göras uppmärksamma på storlek, värde, proportion, tid, symmetri, hur man
mäter, hur man delar… Man tar vara på alla tillfällen att beräkna mängder. Till
exempel: Hur många trappsteg man går upp eller ner, hur många barn som sitter
på samlingen. När man sjunger och leker, när man dukar, när man spelar spel.
Utan direkt undervisning får barnen stor praktisk erfarenhet av talens storlek och
av olika enheter. Frågor stimulerar barnen till att reflektera över matematiska
problem och lösningar. Till exempel: Vilket barn är längst? Hur kan vi ta reda på
det? Finns det flera sätt? Hur vet vi när det gått 10 minuter? Hur mycket mjöl,
socker och ägg ska vi ha i kakan? Hur vet vi det? De praktiska övningarna i
montessoriförskolan skapar en positiv attityd till exakthet genom att de visas med
precision och i god ordning” (Montessoriförbundet 2005:15).

Indirekt matematik finns i materielet också genom att det finns tio stycken av varje del i rosa
tornet, bruna trappan med flera. Tio är basen i talsystemet. I praktiska övningar betonas talet
fem, exempelvis att det finns fem knappar i rad. På dessa sätt får barnet ett minne, en talbild
till två viktiga tal (Wahlstedt mailsvar 2008).

3.3.6 Matematik

I detta avsnitt gör vi en förenklad och förkortad beskrivning av Montessoris
matematikmateriel. Materielen återges med kursiv text och illustreras även med några bilder.

Målet för matematik är enligt Montessoriförbundet att:
 ”stimulera det matematiska sinnet”
 ”ge barnen erfarenheter så att de förstår matematikens funktion och kan se funktionen

ur olika perspektiv”
 ”ge barnen siffrornas språk, så att de kan förstå och tillämpa det. Med konkreta

hjälpmedel, som gradvis blir mera symboliska, leda barnen mot abstraktion och
förståelse av matematiska begrepp och samband”.

(Montessoriförbundet 2005:5)
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Montessoris matematikmateriel är uppbyggda som en fortsättning på ovanstående sensoriska
materiel. Barnen ska nu stimuleras att upptäcka på egen hand, både när det gäller matematiska
mönster och lagar. Materielet är konstruerat med en svårighet i sänder, bygger på tidigare
kunskaper och ofta har en inbyggd felkontroll. Allt efter hand blir matematiken mera abstrakt
och ökar med en ny utmaning varje gång, men har hela tiden med sig konkret materiel, ända
upp i skolan. Först tränas talområdet 1-10. Kvantiteterna lärs in med olika långa räknestavar
(bild 3), vilka varierar i längd från 1 decimeter till 1 meter. Barnen känner konkret att den
längsta räknestaven motsvarar det höga talet 10 (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds
1997).

Räknestavar och sifferkort Räknespolar Siffror och marker
Bild nummer 3 (Propé) Bild nummer 4 (Propé) Bild nummer 5 (Propé)

Med hjälp av sandpapperssiffrorna kommer siffersymbolerna in i barnens värld. För att
befästa dessa kunskaper kombineras därefter räknestavarna med sifferkorten (bild 3). Samma
talområde finns på förskolan med varierande övningar och spel men också med hjälp av
räknespolar (bild 4) och siffror och marker (bild 5). Sifferlekar och räkneramsor utökar
uppfattningen om talens värde. Därefter presenteras hela decimalsystemet med hjälp av ett
guldfärgat materiel, guldmaterielen (bild 6), där entalet är en pärla, tiotalet en pärlstav,
hundratalet en pärlplatta och tusentalet en pärlkub. Här presenteras alltså ental, tiotal,
hundratal och tusental och barnen gör många övningar genom att hämta och bygga upp givna
mängder, både enskilt och i grupp (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).

Sifferkorten presenteras och tränas på samma sätt som guldmaterielen. Sedan byggs alla
symboler och kvantiteter från 1 till 9000 upp i ett illustrativt fågelperspektiv och barnen får en
påtaglig bild av skillnaderna mellan ental, tiotal, hundratal och tusental. Därefter arbetar
barnen under en längre period med att kombinera symboler och kvantiteter i olika övningar
med guldmaterielen. När så helheten, med ental, tiotal, hundratal och tusental, är presenterad
arbetar barnen med talområdet 11-19 med Seguinbräden (bild 7). Dessa tal kan många gånger
vara svårare än de höga talen. När barnen sedan kommit till pärlkedjorna får de räkna till 100
och 1000. Därefter kommer tusenkedjan (bild 8) som läggs ut i hela sin längd. Den består av
hundra 10-pärlstavar i guld som sitter ihop. Barnet räknar sedan alla de små guldpärlorna och
lägger ut små sifferkort intill (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).
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Guldmaterielen Seguinbräden Tusenkedjan
Bild nummer 6 (Propé) Bild nummer 7 (Propé) Bild nummer 8 (Propé)

De korta pärlkedjorna (bild 9) är indirekt förberedelse för senare multiplikationsövningar.
Treans korta pärlkedja, till exempel, består av tre stycken rosa pärlstavar som sitter ihop.
Varje pärlstav utgörs av tre rosa pärlor. Kedjan går att vika så att en rosa kvadrat bildas, där
basen gånger höjden blir 9, alltså det antal pärlor som finns i kedjan. När kedjan ligger rakt
utlagd räknas pärlorna och pilar med siffror läggs ut vid var tredje pärla, så att produkterna i
treans multiplikationstabell tydligt uppträder (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds
1997).

Pärlkedjor Addition och subtraktion Division och multiplikation
Bild nummer 9 (Propé) Bild nummer 10 (Propé) Bild nummer 11 (Propé)

Räkneövningar (bild 10 och 11) med addition, subtraktion, multiplikation och division inleds
med gruppövningar för tre till fyra barn. De arbetar med höga tal, först utan att behöva växla
som i uppgifterna 1322+2145, 457-212 och 9633:3 och sedan med uppgifter med växling.
Barnen använder guldmaterielen och de små och stora sifferkort för att de tydligt visar vad
som händer när de räknar. I subtraktion läggs det större talet ut med stora sifferkort, det
mindre talet och differensen, det vill säga svaret, läggs ut med små sifferkort. Detta gör man
för att barnen tydligt och med flera sinnen skall få en uppfattning om att differensen i en
subtraktion alltid är mindre än det tal man utgick ifrån. Först senare under förskoletiden, i 5-6
årsåldern, börjar barnen skriva talen. Detta är ytterligare ett steg mot abstraktion. De har då
andra materiel till sin hjälp (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).

Montessoris holistiska matematikundervisning beskrivs av kapitelförfattarna Ahlqvist,
Gustafsson och Gynther som menar att det är en förutsättning att matematikens historiska roll
studeras exempelvis inom vetenskap, konst och filosofi. Att veta hur matematiken utvecklats i
olika kulturer över tid kan ge förståelse för hur detta påverkat oss och vår världsbild. Barnen i
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Montessoriförskolan kan få lära sig om siffrornas historia och förstår då att matematik är en
mänsklig företeelse (Forsell 2005).

3.4 Reggio Emilia

3.4.1 Historik

När andra världskriget tog slut 1945 låg Reggio Emilia i Italien i ruiner och ekonomin var
näst intill obefintlig. När allt sedan skulle byggas upp igen, byggde man för en bättre värld,
vilket också innebar daghem för barnen. Malaguzzi fick uppdraget att leda och vidareutveckla
de kommunala daghemmen (Wallin 2003).

Malguzzi ville skapa ett pedagogiskt arbetssätt som bygger på en tro på människans
möjligheter. Han menade att vi skulle visa respekt för barnet, eftersom alla barn föds rika och
kompetenta, det vill säga ett barn som har teorier om sin omvärld. Detta skulle synliggöras i
förskolorna genom utforskande och demokrati. Demokrati är sammanlänkat med att förskolan
och skolan ska fostra medborgare som får vara delaktiga i utvecklingen av samhället och
deras kultur. Barnen skulle få uppfattningen att deras förskola var en del av hela världen
(Jonstoij & Tolgraven 2001). I filosofins framväxt har Malaguzzi inspirerats av tankar från
andra pedagoger och filosofer som Montessori, Vygotskij, systrarna Agazzi, Piaget och
Freinet (Grut 2005). Själv levde och lärde han enligt sin filosofi, då han kontinuerligt
reflekterade och prövande nya tankar tillsammans med sina kollegor. Malaguzzi tillförde
”ateljerista”, konstpedagog, till verksamheten för att få till nya tankar och kompetens (Wallin
2003).

3.4.2 Grundtankar

I detta avsnitt beskriver vi kortfattat de grundtankar som Reggio Emilia filosofin innehåller,
eftersom matematiken ingår som del i detta pedagogiska förhållningssätt. Begreppet
pedagogisk filosofi använder vi med betydelsen lärarens förhållningssätt, det vill säga lärarens
roll.

Dikten ”Ett barn har hundra språk” (bilaga 3) skrevs av Malaguzzi. Den uttrycker Reggio
Emilias pedagogiska filosofi och beskriver barnet som kreativt, nyfiket och fantasifullt i sin
kommunikation med andra barn eller vuxna. Dikten beskriver även den tillgång till
uttryckssätt som sker genom arbete och lek, verklighet och fantasi, som ett barn har möjlighet
till för att kunna förstå och tolka sig själv och omvärlden (Jonstoij & Tolgraven 2001).

Grundsynen i denna pedagogiska filosofi är att kunskap uppstår i samspel och möte mellan
barn - barn, barn - vuxna och mötet med den pedagogiska miljön, vilken nämns som den
”tredje pedagogen”. Kommunikationen ses som en avgörande del i barns lärande i
kombination med den inre och yttre miljön, vilken har en betydelsefull pedagogisk funktion.
Miljön anpassas efter barnens behov och rummen inreds med små ”hörn” för att skapa fler
möjligheter till möten (Barsotti 1997).

Reggio Emiliafilosofin ses som föränderlig hela tiden i sin process. Arbetssättet är forskande
och upptäckande, filosofin erbjuder ett pedagogiskt förhållningssätt. Inspirationen är hämtad
från Italien men i våra svenska förskolor anpassas den och utgår efter vår kultur, vår läroplan
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samt våra barn (Jonstoij & Tolgraven 2001). Kunskap och lärande skapas genom att upptäcka
och prova teorier och inte genom att kunskapen förs över från vuxen till barn genom
information. Det barnet kan lära sig självt ska man som vuxen inte undervisa dem i. Istället
ska läraren ingripa i situationen för att utmana barnet i sin lärprocess (Reggio Children 2004).
Reggio Emilia vill skapa bilden av det rika barnet, ”ett barn som vill växa, lära och veta och
som kan skapa sin egen kunskap” (Jonstoij & Tolgraven 2001:25). Författarna skriver att
barnet ses som aktivt, kompetent, ett subjekt redan från början och vill sträva emot att växa,
vilja lära sig och utforska i samband med möten i mindre eller större grupper (Jonstoij &
Tolgraven 2001). Filosofins tolkning av demokratibegreppet visas genom att synliggöra
lärandet i mötena, då mångfalden av åsikter är lika viktiga. Alla barns röster ska lyssnas på
och i de olika tankar som uppstår sker lärande (Wallin 2003).

3.4.3 Lärarens roll – metod/förhållningssätt

Vecchi, ateljerista från Reggio Emilia ,säger: ”Det är därför vi aldrig vill använda ordet metod
när vi talar om vårt tänkande. Det som är intressant är inte en pedagogisk metod, utan det är
barnet. Barnet är subjektet, inte metoden” (Jonstoij & Tolgraven 2001:24).

Lärarens roll är att vara barnets medforskare, inte ha en struktur som leder till en förutbestämd
slutprodukt. Läraren ska vara lyhörd, ha fantasi, lyssna på barnen och låta dem utforska.
Genom att ha flera öppna utgångar och inte veta vart äventyret ska sluta, skriver barn och
vuxna en gemensam historia (Jonstoij & Tolgraven 2001). Som lärare ska man låta barnets
nyfikenhet och kreativitet växa. Dessutom ska läraren hålla barnets frågor vid liv genom att
utmana deras tankar och teorier och ställa dem inför olika uppgifter att lösa. Detta kan vara att
problematisera ett barns hypoteser, introducera nytt material, ny teknik eller upplevelser som
vidareutvecklar barnets lärande inom exempelvis matematiken. Wallin (2003) skriver att
ingen människa kan allt, men alla har kunskap om något och genom att diskutera sina olika
erfarenheter eller kunskaper blir de resurser för varandra.

3.4.4 Projektets principer

I Reggio Emiliafilosofin organiserar läraren verksamheten i längre teman, med olika
projektarbeten, som erbjuder barnen att upptäcka grundläggande matematiska egenskaper och
begrepp i sin omvärld. Barnen ska även ges möjlighet att uppleva med alla sina sinnen
(Lindqvist 1989). Projektarbeten organiseras och genomförandet sker i smågrupper efter
barnens intresse (Barsotti 1997). Under projektets genomförande är det viktigt att läraren
skaffar sig nya faktakunskaper inom exempelvis naturvetenskap och matematik, vilket är
ämnen och frågor som kan tänkas dyka upp under projektets gång. Forskare och andra
yrkeskategorier bjuds också in och bidrar till lärande och kunskap (Jonstoij & Tolgraven
2001). För att beskriva Reggio Emiliainspirerade verksamheter används exempel från andra
projekt, vilka beskrivs mera utförligt längre fram i teoridelen och innehåller olika former av
matematik, där utformningen varierar eftersom processen är så föränderlig (Barsotti 1997).

I tema och projekt används dokumentation för att synliggöra barnens matematiska lärande för
dem själva och för andra barn eller vuxna. Lärarna förmedlar känslan till barnen att det som
de gör är viktigt. De vuxna tar dem på allvar och försöker förstå barnen i deras process.
Dokumentationen hjälper inte bara läraren att få mer förståelse för barnen, utan barn och
vuxna får också till sig mångfalden av sätt att tänka och uttrycka sig om just matematiken som
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sker i den situationen. Bilden läraren får av barnens process tas med till kollegor och
reflekteras över tillsammans (Mylesand 2007). Genom att reflektera över vad barnen sagt och
gjort i sammanhanget ger det förutsättningar att sedan planera fortsättningen av projektet och
hitta nya infallsvinklar att utmana barnen med, som nytt material eller uppgifter (Wallin
2003). Läraren kan också skapa möten där barnen kan utforska tillsammans genom att
synliggöra andras kunskaper inom matematik. Dokumentationsbilder på väggen ger andra
barn möjlighet att ta del av deras projekt. Erfarenheterna som skapas blir en tillgång för andra
och barn och vuxna inspirerar varandra (Mylesand 2007). När läraren dokumenterar är det
viktigt att vara en god lyssnare. Vuxna och barn dokumenterar, reflekterar, utvärderar sina
lärandeprocesser tillsammans och barnen ”får tillbaka” genom att barnen får lyssna på
varandra när de återberättar vad som skett och delger till andra. ”Varje enskilt barns process
blir en tillgång i gruppen om den gemensamt diskuteras och reflekteras” (Mylesand 2007:95).

3.4.5 Prematematik

Vårt samhälle innehåller språk, olika sinnesintryck, tecken och matematiska symboler i
många sammanhang. Barnen får till sig matematiskt tänkande, prematematik, genom
exempelvis närmiljön och innemiljön, men också genom leken då barnen använder olika
uttryck och begrepp. I den pedagogiska verksamheten finns prematematik i hela vardagen,
som kan lyftas i samlingen, måltider, leken eller aktiviteter. Dessa begrepp kan exempelvis
vara dag och månad, räkneramsa genom sånger, räkna varandra, lek med sand och vatten som
innehåller volym och vikt, vid dukning är det antal och parbildning och bakning visar vikt,
volym och tid (Furness 1998). Barn tar ofta till sig och/eller använder olika matematiska
begrepp innan de ens känner till syfte, mening, värde eller vilken roll som begreppet har och
vanligen används till. Förskolan bör utgå från barnens erfarenheter och skapa konkreta
problemlösningssituationer, med prematematik (Reis 2008). Detta ger barnen kunskap genom
dokumentationen om matematiken och dess värde som de kan använda i sitt fortsatta
undersökande (Reggio Children 2004).

3.4.6 Matematik

Malaguzzi sa på en föreläsning att ”Om man inte arbetar med matematik i förskolan då har
man inte lyssnat på barnen. Barn i förskoleåldern håller hela tiden på med matematikens
ABC”( Reggio Children 2004:6).

Barsotti (1997) skriver att Reggio Emilias verksamhet är organiserad så att barnen har
möjlighet att arbeta med många ”språk” samtidigt. Det kan vara bildspråk, drama,
musikspråk, matematik, talspråk och skriftspråk. Utifrån tema eller projekt plockas material in
och matematiken lyfts i de sammanhang utifrån barnets intresse, utformning av projektet och
olika tekniker som används.

I Reggio Emilia filosofin kallas bygg och konstruktion ”ett språk av de 100 som finns”, vilken
barnen kan använda när de utforskar. Detta språk som bild nummer 12 visar, är hämtad från
en Reggio Emiliainspirerad förskola. Bygg och konstruktion innehåller ”bild och skapande,
estetik och geometri, matematik och språk, empati och förhållningssätt”. Alla delar hör ihop
och är lika viktiga (Mylesand 2007).
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Bild nummer12 (Bygg- och konstruktionshörna på Reggio Emiliainspirerad förskola)

Mylesand (2007) skriver att bygg och konstruktion ska vara en mötesplats för alla individer,
oavsett ålder och kön där barnen kan utforska sin omvärld och skapa sin identitet. I miljön ska
det även finnas en lärare som kan erbjuda barnet utmaningar i deras utforskande. Hon
beskriver vikten av att ha låga bord, byggbord och en tydlig miljö som signalerar till barnen
att här kan de bygga, för att inspirera. Mängden av olika material är viktigt, men det ska
erbjudas välsorterat så att barnen kan bygga mycket i olika konstruktioner. Barnen ska
inspireras i sin process med hjälp av olika inspirationsbilder på exempelvis byggnader. Bygg
och konstruktion är även en plats för demokrati, att vara delaktig, vilket skapar samarbete
mellan barnen. Här byggs relationer till varandra, material och samhället. Barnen reflekterar
över sina konstruktioner och kommunicerar med matematiska språkliga begrepp som att göra
jämförelser: längre, kortare, högre, längre, tyngre, lättare. De gör val, jämför och prövar sina
hypoteser kontinuerligt för att sedan ta med sig erfarenheterna till andra konstruktioner.
Speglar i den pedagogiska miljön ger exempelvis barnen möjlighet att se sina konstruktioner i
olika dimensioner som stort, litet, dubbelt eller djupt beroende på spegelns storlek eller
placering. Speglar placerade på väggar skapar möjlighet för barnen att kunna se
konstruktionerna ur olika synvinklar.

Matematik i projekt

Under denna rubrik beskriver vi projekt innehållande matematik i olika former, för att kunna
förtydliga Reggio Emilias verksamhet och förhållningssätt.

Palmer (2005) har genom ett projekt utforskat tid tillsammans med barnen. I detta
projektarbete fungerade barnen som reflektionspartners och Palmer själv var ”medforskande
pedagog”. Det är väldigt tydligt att barnen inspirerade varandra i deras utforskande, både i
processen med att mäta tid och skapandet av olika mätredskap. Dokumentationen var
betydelsefull och till störst del barnens egen dokumentation då barnen skrev, ritade och
beskrev sina tankar när de räknade, skapade strategier och konstruerade. Detta utgick sedan
Palmer (2005) ifrån när hon planerade nästa steg i projektet. De olika uttrycksformerna som
användes i projektet och andra material i miljön inspirerade barnen till att utforska andra
begrepp, som till exempel volym och form. Författaren skriver att även andra delar var
möjliga att utforska som relationen mellan tid, musik och bild. I musiken ryms det matematik
som uttrycks genom takt, rytm, noter. Även idéer om att ta solen till hjälp för att mäta tiden
dök upp under projektet.
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Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver om ett Reggio Emiliainspirerat projekt som kallas
”Kråkprojektet”. Projektet skapades en morgon när barnen såg fåglar på andra sidan fönstret
som kom och åt frön vid deras förskola. Lärarna bjöd in fågelexperter samt formade
upplevelsen med experterna genom att lyssna på barnen vad de ville veta, deras teorier,
istället för att förmedla kunskapen till barnen. Barnens nyfikenhet, frågor och olika teorier
drev projektet framåt. Detta ettåriga projekt som handlade om fåglar kom att förändras till ett
matematikprojekt. Från varje projekt har barnen med sig kunskap och erfarenheter. Barnen
relaterar till det i nästa projekt och vi vuxna kan utmana med ytterligare frågor och verktyg
som vi vet att barnen har erfarenhet av. Matematikprojektet inleddes med att jämföra storlek.
Barnen jämförde med sin kropp hur stor en havsörn respektive en blåmes är eller hur många
blåmesar det gick på en havsörn. Barnens utforskande och konstruktionen runt mätandet
utgick från den egna kroppen, de använde armlängder och fingermått för att jämföra
längder/storlekar. Barnen upptäckte och möttes av olikheter i resultaten av sitt mätande som
skapade givande diskussioner och lärdomar (Åberg & Lenz Taguchi 2005).

Reggio Children (2004) skriver om ett projekt som kallas ”skon och måttbandet”. Projektet
visar hur barn kan inspireras att upptäcka matematiken och hur man kan skapa möjligheter att
utforska matematiken med små barn. Det hela börjar med att barnen bestämmer att de behöver
ha ett bord till sin avdelning. För att bygga bordet behöver snickaren alla mått och barnen vill
hjälpa honom att mäta. Lärarens roll i projektet var att de skapade situationer efter barnens
tankar och idéer i den pedagogiska miljön samt erbjöd barnen olika material så att de kunde
utforska matematiken. Lärarna uppmuntrade barnen i deras process att lyssna på varandra, ta
del av andras tankar och deras teorier om hur man kunde gå tillväga när man mäter ett bord,
för att låta barnen inspirera varandra. Barnen tar sig an uppdraget och mäter med kroppsdelar
som fingrar, knytnäven, handflatan, benet och under processen upptäcker de att arbetet blir
effektivare med längre måttenhet. För att kunna få fram måtten till snickaren gör barnen olika
ritningar kontinuerligt under processen. Barnen utgick från olika mätverktyg, utan någon
bestämd metod att använda. Här gick lärarna in och stöttade barnen genom att utmana dem.
Lärarna gjorde en snarlik situation utifrån deras problemlösning, när barnen fick hoppa
längdhopp och de mätte hopp istället för bordet. Därefter började barnen använda rep som
mätredskap och började skriva siffror som till slut blir ett egen konstruerat ”måttband” att
mäta bordet med. Sedan återgick barnen till att mäta med föremål, denna gång en sko, när
något barn plötsligt frågar om de ska leta fram måttbandet nu som finns på förskolan och
barnen avslutar med att mäta med det. Malaguzzi skriver att barn sällan är linjära och
konsekventa i sina handlingar eller tankar. De skapar, ger upp, tar en omväg eller stoppar
tillfälligt undan strategier och system. Lärarna träder bara in i detta projekt när barnen har kört
fast och behöver stöttning. Dokumentationen var aktiv under hela projektet, lärarna
diskuterade barnens tankegångar och hur de handlade för att få mer förståelse och kunskap
under hela processen. Barn och vuxna gjorde även ”återbesök” då barnen får återberätta om
sina tankar och hur de gick tillväga. Barnens upplevelser förbands med dessa personliga
historier, vilket förstärker arbetet och leder ofta under samtalet till nya idéer och projekt.
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4. Metod

Metodavsnittet innehåller redogörelse för undersökningens val av förskolor,
förskollärare/Montessorilärare och barngruppens ålder. Därefter beskrivs etiska åtagande som
tagits hänsyn till. Sedan beskrivs undersökningsmetoden, vilken teknik som använts,
genomförandet och till sist återgers hur vi säkerställde databearbetningens och
undersökningsmetodens validitet och reliabilitet.

4.1 Urval

Urvalet av förskolor började med sökning via Internet på kommunernas hemsidor efter de
utvalda inriktningar vi valt som fanns på våra bostadsorter, det vill säga Kalmar (Internet
2008-03-10) och Karlskrona (Internet 2008-03-15). Målet var att hitta två
Montessoriförskolor och två Reggio Emiliaförskolor på våra respektive hemorter, vilket
innebar åtta förskolor totalt. Vi bokade in en extra Reggio Emiliaförskola om någon förskola
inte skulle kunna ta emot oss. Denna undersökning genomfördes sent på terminen och risken
för bortfall är då större än under övriga delar av terminen. Alla uppringda förskolor önskade
oss dock välkomna. Vi valde medvetet bort de två Montessoriförskolor som en av oss jobbat
på och samarbetat med i Karlskrona, eftersom vi eftersträvade neutralitet i undersökningen.
Därför fick området utökas och vi besökte därför även en Montessoriförskola i Karlshamn. I
fortsättningen beskriver vi för enkelhetens skull områdena endast som inom Kalmar och
Blekinge län.

Eftersom vi gjorde undersökningarna i våra respektive närområden, både när det gäller
intervjuer och observationer, har båda fått erfarenheter från båda inriktningarna. Lärarna som
tog emot oss var de som kände sig mest säkra/mest utbildade på området matematik inom
respektive förskola. Förskolorna gjorde själva detta val. De intervjuade var alla kvinnor i
ungefärlig ålder 30 – 50 år. De hade utbildning som var representativ för sin inriktning och
var anställda för en längre period. Vårt val av avdelningar med barn i just 3-6 årsåldern ansåg
vi skulle ge oss bättre möjlighet till jämförbart resultat av material och metoder inom
matematiken än om vi valt att även undersöka yngrebarnsavdelningar.

4.2 Etiska åtagande

För att informera berörda lärare om vår studie skickade vi informationsbrev till berörda
deltagare. Vi har följt Forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2008) genom
informationskravet då vi informerade om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt och
att de vid vilken tidpunkt som helst kunde avbryta sin medverkan. Samtyckeskavet efterlevdes
då deltagarna blev tillfrågade innan studiens början genom ett telefonsamtal och därefter
skickades informationsbrevet ut. Konfidentialitetskravet följdes då alla deltagandes uppgifter
ska skyddas och förvaras så inte obehöriga kan nå den informationen. Datainsamling som
filmning, kort med digitalkamera, bandinspelningar kommer att förstöras efter bearbetning av
data. Samtliga förskolor och lärare har avidentifierats för att skydda dem. Nyttjandekravet
efterkoms då alla data som samlats in endast kommer att användas till denna studie.
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4.3 Datainsamlingsmetoder

Första kontakten med utvalda förskolor togs via telefon efter sökning på Internet. Vi frågade
om vi fick komma på besök och berättade om syftet med vår undersökning. Därefter berättade
vi om vår önskan att observera verksamheten i barngruppen och därnäst göra intervjuer med
lärarna. När tider för besöken avtalats skickade vi våra informationsbrev (se bilaga 1) till de
olika förskolorna. Vid varje förskola ställde den förskollärare/Montessorilärare upp (deras
val) och tog emot oss som var mest intresserad av vårt undersökningsämne, som var
matematiken inom Montessori och Reggio Emilia.

Patel och Davidsson (2003) menar att kvaliteten ökar med flera olika undersökningsmetoder.
Vår intention blev därför att använda oss utav två kompletterande metoder, kvalitativ
observation och intervju, för att försöka sträva efter kvalitet och inte bara kvantitet. Vi
hoppades att dessa två olika delar alltså skulle komplettera varandra, som ”internala
relationer” (Patel & Davidsson 2003:120) och tillsammans bilda en helhet som skulle kunna
analyseras. Vårt mål med denna datainsamling, intervju och observation, var att skaffa oss ett
underlag för en tillförlitlig tolkning, validitet. Även om denna undersökning fokuserar på
”mjuka” data hoppades vi fånga olika tolkningar som ska kunna berika denna jämförande
studie och tillföra ny kunskap inom läraryrket. Svårigheten med denna sortens mjuka
datainsamling ligger i att ”överföra verbala symboler till numeriska” i en analys (Patel &
Davidsson 2003:53). Därför blir vår metod istället en tolkande verbal analys som bygger på
de omfattande texter vi skrivit ner efter bandning av observationer och intervjuer.

För att beskriva Montessori och Reggio Emilia tydligare i teoriavsnittet såg vi och
opponenterna i PM 2 fördelen med att illustrera texten med hjälp av bilder. Kontakt togs med
företaget Propé www.prope.se, som säljer Montessorimateriel, för att undersöka möjligheten
att få publicera några bilder ur deras katalog på Montessorimateriel, om vi uppgav källan.
Detta beviljades från Propé. När det gäller bilder från Reggio Emilia tillfrågades en Reggio
Emilia inspirerad förskola via mail namn@edu.kalmar.se om tillåtelse att göra detsamma,
vilket även godkändes därifrån.

4.3.1 Intervjuer

Föresatsen från vår sida var en kvalitativ intervju. Intervjun blev semistrukturerad enligt
Bryman (2002), vilket innebär att intervjuaren har en uppsättning frågor, i denna intervju åtta
stycken. Dessa kan beskrivas som en intervjuguide där frågornas ordningsföljd kunde variera.
Endast i två fall ändrades i viss mån ordningen på frågorna. Alla lärarna godkände bandning
av intervjun och verkade inte negativt påverkade. Frågorna var allmänt formulerade och det
fanns utrymme för förutbestämda följdfrågor (se bilaga 2). Vi ställde inte alla följdfrågor om
svaren och övriga frågor redan täckt in dessa. Intervjufrågorna fungerade bra och behövde
inte ändras under tiden. Frågorna fick de intervjuade att berätta öppet. Vi hade förkunskaper i
ämnet och förförståelse från metodföreläsningar och litteratur i ämnet som hjälpte oss att inte
påverka intervjusvaren avsiktligt. Johansson och Svedner (2001) rekommenderar den
kvalitativa intervjun just när det gäller att fånga lärarens syn på undervisning och
förhållningssätt. Kvaliteten i samtalet under intervjun var därför viktig, även för att kunna
ställa följdfrågor och låta läraren berätta vidare utan mall (Kvale 1997). För att kunna
åstadkomma ett meningsfullt och sammanhängande samtal under intervjun försökte vi att
möta den intervjuade på lika villkor med samma yrkesspråk, för att inte hämma resonemanget
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runt våra frågor. Svårigheten låg i att inte påverka och spegla allt för mycket utan intressera
oss mest för deras svar.
Studiens syfte och två frågeställningar har undersökts genom dessa intervjufrågor som vi
hoppades bland annat skulle belysa lärares förståelse, uppfattningar, förkunskaper,
värderingar och målsättning med vårt valda strävansmål i Lpfö98 inom matematiken. De svar
som erhållits har varit både djupa och smala. Därmed kunde de också bli svåra att transkribera
och begränsa, vilket vi räknat med. Vi ville ju med hjälp av intervjuerna få information om
sådant som inte är direkt observerbart. Vi räknade med att ju öppnare frågor vi ställde inom
vårt undersökningsområde desto mera spännande material.

4.3.2 Observationer

Den kvalitativa ansatsen valdes även i denna undersökningsmetod eftersom undersökningens
validitet var viktig. Vi förberedde oss noga genom att studera Montessoris och Malguzzis
olika grundtankar och läste även på förskolornas hemsidor hur de arbetade med matematiken
där. Detta för att kunna göra rimliga bedömningar om det vi observerade. Vi ville se hur
lärarna får in matematiken i den verksamhet som redan finns genom observationer och ingen
specialvisning just den dagen. Vad som visade sig i deras vardag just då, var för oss en väldigt
viktig kvalitet. Vi kunde alltså med hjälp av denna metod studera handlingssätt och företeelser
i en naturlig kontext samtidigt som de äger rum. Denna metod gjorde oss relativt oberoende
av förskollärarnas aktiva samarbete med oss och krävde inte mera arbetsinsats av dem än
normalt och de kunde istället ägna sig åt sitt vanliga tillvägagångssätt i barngruppen. Dessa
observationer skulle komplettera intervjuerna och ge en bättre helhet i undersökningen. Vi
ville ta reda på om de olika inriktningarna lever som de lär och vilka skillnaderna och
likheterna var emellan de olika inriktningarna. Därför valde vi att genomföra ostrukturerade
observationer i kombination med etnografisk mindre deltagarobservation. En etnografisk
undersökning sker i den aktuella miljön och forskaren försöker genom sitt deltagande verka,
uppfatta och bli del av den aktuella kulturen. I en ostrukturerad observation finns inte något
utprovat observationsschema utan istället ska allt observeras och registreras i bästa möjliga
mån (Patel & Davidsson 2003). Observationerna redogjordes genom löpande anteckningar i
block och filmning/bandning och beskrev den verksamhet vi mötte, hur den var just den dag
vi var där. Fallgropar och svårigheter med denna sortens observation är hur dokumentationen
ska struktureras och implementeras i avsnittet om resultat och analys eftersom det inte finns
mallar eller diagram att fylla i och följa (Föreläsning Per Nilsson 080617). Redogörelserna
från våra observationer gjordes så fullständigt som möjligt och skrevs ner så snart vi kunde.
Dessa observationsprotokoll har vi sedan granskat för att kunna analysera om materialet var
representativt eller huruvida vi observerat exempelvis oförutsedda händelser.

4.4 Bortfall

På grund av eventuella missförstånd och praktiska omständigheter i slutet av terminen på tre
Reggio Emiliainspirerade förskolorna i Karlskronaområdet blev inte observationstillfällena
riktigt som vi hoppades. Lärarna hade inte tillräckligt förstått hur vi ville göra, det vill säga
vara med barnen i deras grupper. Terminen och alla projekt var slutförda och lärarna valde att
berätta om sin verksamhet istället på grund av att barnen i två av förskolorna var ute och lekte
på gården. I den tredje förskolan fanns vi närvarande hos barnen men var inte delaktiga. Där
vi inte deltog i verksamheten litade vi på lärarnas beskrivningar av verksamheten (Patel &
Davidsson 2003). Förskollärarnas utsagor bedömdes alltså som rimliga och pålitliga eftersom
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de i sina berättelser om verksamheten både tog upp svårigheter och rimliga skäl för sina val
av arbetssätt. Trots att vi trodde att vi varit tydliga med att vi ville delta först i verksamheten
och sedan intervjua, missförstod vi varandra, både vid telefonsamtal och i informationsbrev.
Av respekt för dem vi besökte och deras planering nämndes ingenting om misstaget utan vi
tog seden dit vi kom.

4.5 Genomförande/Procedur

Informationsbreven till respektive förskolor skickades som brev via post av en av oss och den
andra mailade ut sina. Före intervjuerna var vi väl förtrogna med frågorna och hade gjort
provintervjuer. De ursprungliga frågorna var till en del alltför lätta att misstolka och gjordes
om efter en metodföreläsning (Per Nilsson 080617) på universitetet i Växjö. Därefter
formulerade vi frågor som vi sedan prövade på kollegor. Provintervjuerna gjordes på våra
raster med kollegor i personalrummen och frågorna visade sig vara bra och enligt kollegorna
intressanta.

4.5.1 Intervjuer

Intervjuerna utfördes vid de flesta tillfällena i ett ostört rum, men vid fyra tillfällen även ute i
barngruppen. Detta för att lärarna inte ville lämna barnen med färre personal. Intervjusvaren
bandades samtidigt som vi antecknade våra egna funderingar runt svaren. Efter varje intervju
skrevs de bandinspelade svaren ner i datordokument för att senare kunna analyseras.
Intervjuerna tog ca 20-30 minuter i anspråk.

De lärarkategorier som bidragit till intervjuerna är följande. Lärarna beskrivs med sin
utbildning eftersom den är relevant beroende på hur mycket matematik som ingår däri:

I Blekinge län

Montessori 1: 3-6 års avdelning (syskonavdelning integrerad med förskoleklass)
 Barnskötare/Montessorilärare
 4-9 lärare/läst 10 poäng specialpedagogik/Montessorilärare för 3-6 år
Intervjun genomfördes med dessa två lärare på deras kontor.

Montessori 2: Förskoleklass med 6-åringar (integrerade med klass 1)
 Montessorilärare, förskollärare
Intervjun genomfördes med denna lärare under rastvakten utomhus.

Reggio Emilia 1: 1-5 årsavdelning
 Förskollärare/matematikpilot (Reggioutbildade inspiratörer i huset)
Intervjun genomfördes med denna lärare i tom matsal. Två andra lärare kom in i rummet
efter hand och bidrog även de till tillförlitligheten, eftersom de bidrog till diskussionen.

Reggio Emilia 2: 1-12 årsavdelning, dygnet runt öppet
 Förskollärare och har grundutbildningen i Reggio Emilia, 7,5 poäng
Intervjun genomfördes med denna lärare i för övrigt tom matsal.
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Reggio Emilia 3: 1-5 årsavdelning
 Förskollärare
Intervjun genomfördes med denna lärare i deras personalrum.

I Kalmar län

Reggio Emilia 4: 4-årsavdelning
 Förskollärare och påbyggnads utbildning för fritidspedagog (Reggio Emilia utbildade

inspiratörer i huset)
Intervjun genomfördes med denna lärare i deras personalrum.

Reggio Emilia 5: 5-årsavdelning
 Förskollärare (Reggio Emilia utbildade inspiratörer i huset)
Intervjun genomfördes med denna lärare lite avskilt i deras utemiljö, då barnen lekte fritt.

Montessori 3: 3-5 årsavdelning
 Förskollärare/Montessoriutbildning/60 poäng specialpedagogik
Intervjun genomfördes med denna lärare i deras verksamhet.

Montessori 4: 3-5 årsavdelning
 Förskollärare/Montessorilärare
 Förskollärare/Montessorilärare
Intervjun genomfördes med dessa två lärare i deras verksamhet.

4.5.2 Observationer

Eftersom vi ville se objektivt på den ”breda” verksamheten och inte någon särskilt utvald
”djupare” matematiksamling gjorde vi inget strukturerat observationsprotokoll, utan
skrev/filmade det som gjordes och sades. Vi både satt och gick runt under observationerna
och använde anteckningar, digitalfotade och filmade för att fånga upp det vi såg. Vi noterade
barnens olika aktiviteter och stannade upp och frågade vad de gjorde samt observerade vilka
material som fanns i den pedagogiska miljön både inom- och utomhus. Observationerna
pågick under barnens förmiddag.

Under ca 2 ½ vecka gjordes besöken på de olika förskolorna och när vi kom hem efter
undersökningstillfällena skrevs alla observationer och intervjusvar ner och skickades till den
andre av oss. Detta var mycket tidskrävande, men viktigt att göra direkt när det är aktuellt. Vi
intervjuade lärare på varje förskola direkt efter observationerna/berättelserna. Svaren på
intervjuerna spelades både in på band och gjordes anteckningar omkring, vilket stärker
validiteten.

Vi var välkomna att återkomma till förskolorna ifall nya frågor dök upp i våra studier efter
hand. Svårigheten i detta kan ligga i den tid som undersökningen och rapporten ska skrivas,
dvs. under sommarterminen då verksamheterna lägger ner efter hand, barnantalet minskar och
sommarlovet/semestrar börjar.
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Förskolor där observationerna genomfördes:

I Blekinge län

Montessori 1: 3-6 års avdelning (syskonavdelning integrerade med förskoleklass)
Här följdes barnen i deras vanliga förmiddag och fick också inbjudningar från barnen att
deltaga i det de gjorde, till exempel att spela spel med dem. Tre lärare jobbade i
barngruppen.
Montessori 2: Förskoleklass med 6-åringar (integrerade med klass 1)
Här observerades, antecknades och ställdes frågor till barnen om vad de gjorde. En lärare
jobbade med barnen i detta rum och en i ett angränsande rum. Videofilmning under tiden
förekom också.

Reggio Emilia 1: 1-5 årsavdelning
På denna förskola bytte avdelningar plats och hela huset var upp och nervänt på grund av
detta. Därför var barnen ute och läraren ville att vi skulle sitta ner tillsammans så att hon fick
berätta om deras verksamhet istället. Två andra lärare som råkade komma förbi stannade till
en stund och hade tillägg att göra till diskussionen.

Reggio Emilia 2: 1-12 årsavdelning, dygnet runt öppet
Denna förskola har dygnet runt öppet och barnen var just då ute. Läraren ville gå runt och
berätta hur de valt att iordningställa miljön och vad som hände i de olika rummen. Hon
berättade hur verksamheten brukar förlöpa och att deras verksamhet var speciell eftersom
den ändrades efter vilka som var där just då, både när det gällde lärare och barn.

Reggio Emilia 3: 1-5 årsavdelning
Denna förskola hade full aktivitet och läraren valde att vi skulle sitta mitt bland barnen och
hon berättade hur de brukar göra, eftersom de just nu förberedde för sin slutliga vernissage.
Projekten var klara och barnen gjorde färdigt för utställningen. Eftersom vi inte följde
barnen och var delaktiga utan bara närvarande och fanns till hands för dem blev inte
observationen här heller i barngruppen.

I Kalmar län

Reggio Emilia 4: 4-årsavdelning
Denna förskola hade tre lärare som jobbade där. Barnen följdes i deras vardag som började
med samling och sen olika aktiviteter i små grupper som en av oss gick runt i. Barnen
berättade även vilka olika saker de gjort som dokumentationerna visade och lärarna
berättade om deras verksamhet.

Reggio Emilia 5: 5-årsavdelning
På denna avdelning var det två lärare som arbetade. Efter samlingen följdes barnen runt i
deras olika aktiviteter under förmiddagen. Lärarna berättade under tiden om verksamheten
hur de jobbade och vad som skett under terminen.

Montessori 3: 3-5 årsavdelning
Denna dag var det lite lugnare på förskolan eftersom många barn var lediga, men barnen
som fanns följdes runt i dess vardag. Tre lärare jobbade där och en lärare visade deras
materiel med hjälp av barnen och berättade om deras verksamhet.
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Montessori 4: 3-5 årsavdelning
Här var det full aktivitet när jag kom till förskolan och barnen följdes runt i dess vardag. Två
lärare var där denna dag, en var sjuk, och en lärare visade deras struktur i materialet och i
verksamheten.

4.6 Databearbetning och tillförlitlighet

För att uppnå bästa möjliga reliabilitet i mätningen/undersökningen har vi sammanställt
resultaten på följande sätt.

När alla studiebesök var gjorda och allt var nerskrivet gick vi flera gånger igenom materialet
för att kunna se mönster och tendenser.

Därpå valdes att strukturera våra resultat enligt syftets båda frågeställningar. Utifrån
frågeställningarna som gäller lärares förhållningssätt utifrån filosofi valde vi att ställa
intervjusvaren i relation till den frågeställningen. Vi kunde inte härleda specifika
intervjufrågor till enbart frågeställningen, utan dessa flöt ihop och blev till en helhet. Vi lyfte
de svar i undersökningens resultat- och analysdel som belyste vårt frågeområde bäst, för att
öka validiteten i analysen. Den andra frågeställningen som berör metoder och
material/materiel valde vi att ställa i relation från det som visades under observationerna i
förskolorna. När detta var gjort analyserades detta respektive frågeställning i samband med
resultatet.

Vår datainsamling från observationer och intervjuer gjordes med hjälp av filmning, bandning,
foton och anteckningar för att öka tillförlitligheten och noggrannheten i undersökningen.
Dessutom hade vi läst på om de båda pedagogernas grundtankar och teoribakgrund samt från
förskolornas egna hemsidor och de dokument som låg där, exempelvis arbetsplaner och
utvärderingar. Allt detta för att kunna väga samman all denna information senare i analysen
och kunna ge en så korrekt bild som möjligt.
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5. Resultat och analys

I detta avsnitt presenteras först resultatet av intervjuer med lärare samt analysen som belyser
första frågeställningen. För att belysa reliabilitet i resultatet ytterligare har vi valt att illustrera
med några citat. Därefter presenteras andra frågeställningen utifrån observationerna på
förskolorna. Allra sist gör vi en syftesanalys och argumenterar för resultatens trovärdighet och
generaliserbarhet.

Valet av struktur i resultatredovisningen har sitt ursprung i den teoretiska bakgrunden. Vi
anser att det är viktigt att lyfta grundtankarna, lärarens förhållningssätt, roll samt utbildning,
språk och matematik, styrdokument, metod och material/materiel för att se sambanden med
matematiken och helheten inom respektive filosofi.

5.1 Frågeställning 1

Hur beskriver Montessori - och Reggio Emilialärarna sitt förhållningssätt och inställning
utifrån respektive filosofi för att ge barnen möjlighet att upptäcka och använda matematiken i
meningsfulla sammanhang?

Resultat utifrån intervjuer (se bilaga 2):

5.1.1 Montessoris och Reggio Emilias grundtankar

Montessoriläraren berättar att inom Montessori finns matematiken som ett ämne av fem som
det fokuseras på. Allt, både med Montessorimaterielen och i vardagsarbetet, hör samman som
en helhet. Montessoriläraren lär sig i sin utbildning vilket förhållningssätt och vilken
pedagogisk metod som är lämplig. Läraren ser sig som en länk mellan materiel och barnen,
och ska lotsa dem från det konkreta till det abstrakta inom matematiken och befästa med
språket. Läraren berättar att barnen får välja att arbeta med det materiel som läraren
introducerat för dem och säger också att läraren stöttar när det behövs.

Montessorilärare:
”Barnen ska få erfara från det konkreta till det abstrakta. Det är ett stort steg från
siffran till kvantitet. Det ska vara roligt. Det ska varvas med språket”.

Reggio Emilialärarna berättar att Reggio Emiliafilosofin är ett pedagogiskt förhållningssätt,
att filosofin inte har någon specifik metod. Läraren beskriver verksamheten som genomförs
med olika projekt, där de förhåller sig till barnen genom att väva in olika ämnen tematiskt
som en helhet. Efter samtal, intervjuer och diskussioner med barnen ges de uppdrag att lösa
tillsammans, i mindre grupper. Då lyfts olika matematiska begrepp och läraren får en bättre
förståelse över vilken begreppsbild de olika barnen har och som de kan utgå ifrån. Projekten
kan bli långvariga och dokumenteras under processen. En av lärarna berättar att under
projekten dokumenteras arbetet och barnen ges därigenom tillbaka vad de gjort och lärt sig.
Oberoende av projekt berättar läraren även att förhoppningen är att barnen ska uppfatta
matematikens användningsområde och känna nyttan av den.

Reggio Emilialärare:
”Mycket är i miljön, det är ju inte som en lektion att nu har vi matte, det plockas
in i det vi gör. Det man gör inne ska man kunna göra ute”.
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Analys av grundtankarna

I detta examensarbetes teoridel betonas vikten av och likheten i grundarnas mål och filosofier.
Både Maria Montessori (Signert 2000) och Malaguzzi (Jonstoij & Tolgraven 2001) ville se en
ny fostran för ett nytt samhälle. Resultatet visar att ingen av lärarna nämnde att de ska fostra
barnen till goda demokratiska framtida samhällsmedborgare. Malaguzzi såg demokratin som
något som borde finnas med i alla utforskande projektuppdrag. På en av förskolorna inom
Reggio Emilia säger en av lärarna, att barnen arbetar med demokrati när de får välja
utflyktsmål. Vi ställde inte frågan om demokratin i intervjuerna. Maria Montessori och
Malaguzzi såg barnen som framtidens demokratiska samhällsmedborgare och detta kan
förklaras med att lärarna inte tänkte på den aspekten eftersom vi verkade fokuserade på
matematiken.

När det gäller pedagogiska metoder rent generellt har Maria Montessori en helhetssyn på
barnet, kunskapen och samhället. Hon ville inte att det intellektuella skulle ta överhanden,
utan ansåg att det sociala, emotionella och det fysiska i barnens utveckling var lika viktigt. I
detta sammanhang påpekade Montessori att det var barnens metod hon upptäckt och att
pedagogerna skulle “Se barnet!” (Signert 2000) och hjälpa det att hjälpa sig själv. Vår analys
av resultatet är att Montessoriförskolorna har en tydlig pedagogisk metod och struktur där
teori och praktik går hand i hand både med arbetet med Montessorimaterielen och i resten av
förskolevardagens verksamhet, både inom- och utomhus. Det var tydligt under våra intervjuer
att alla lärare oavsett utbildning inom Montessoriförskolorna var förtrogna med detta
arbetssätt.

Malaguzzi hade också en helhetssyn på barnet genom de 100 språken, barnen skulle få
använda sina sinnen i deras utforskande och att de får känna sig delaktiga (Jonstoij &
Tolgraven 2001). Resultatet visar att genom intervjuer och samtal undersöks barnens intressen
och barnen får uppdrag, oftast i mindre grupper.

Reggio Emilialäraren berättar att dokumentationen innehåller det barnen gjort i sitt uppdrag
exempelvis skapande med lera, det vill säga barnens uttryck och tillvägagångssätt under
skapandeprocessen. För att kunna synliggöra barnets lärandeprocess dokumenterar läraren, tar
kort och gör anteckningar. Vår analys är att i just processen med dokumentationen urskiljer
sig en struktur som återfanns i de flesta av förskolorna vi besökte. Möjligen kan vår tolkning
av genomförandet med dokumentation ses som en ”metod”. Reggio Emiliafilosofin uttrycker
att de inte har någon specifik metod och Vecchi, ateljerista från Reggio Emilia säger att
”barnet är subjektet, inte metoden” (Jonstoij & Tolgraven 2001:24). Barnet visar sitt
uttryckssätt för lärande som är olika beroende på individ. Maria Montessori säger att barnet
visat henne sin metod, precis som Vecchi. Skillnaden är att Maria Montessori upptäckte att
barnen valde denna metod som hon sedan utbildade lärarna att använda när de följde barnen.
Malaguzzi hade en något friare syn på metoden, där barnet visar vägen och läraren får anpassa
sitt förhållningssätt därefter.

5.1.2 Lärarens förhållningssätt och inställning till matematiken

Montessorilärarna berättar att de tar reda på hur långt varje barn kommit i sin
matematikutveckling. När barnen fått grunden inom det sensoriska materielet fortsätter de
med matematikmaterielet. Stor vikt läggs på det förberedande indirekta materielet, genom
prematematiken. Lärarna kontrollerar att barnen klarar av exempelvis ramsräkning innan de
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börjar med räknestavarna och använder sig utav vardagsmatematiken, exempelvis genom att
räkna tallrikar när de dukar med barnen. Lärarna berättar att de försöker ha matematiken
levande i allt de gör och att utmaningarna ökas efter hand. När de är ute i skogen räknar de
kronblad på vitsippor och jämför udda/jämnt antal. När de är inne och jobbar med
matematikmaterielen bearbetas dessa begrepp udda/jämn med hjälp av Sifferkort och marker
(bild nr 5) som förklaras i teoridelen.

Montessorilärare:
”Materialet har en röd tråd i hela pedagogiken och innan dess i det förberedande
materialet”.
”Klädgubben tränar logiken och hjälper barnen att välja lämpliga kläder när de
ska gå ut och leka. Spelen stimulerar matten mycket. Klockan och tid, när
kommer mamma och när är det dags att gå em. På gymnastiken är det lite matte
och antal bollar”.
”Vi har ju lego, kaplastavar och montessorimaterielet är ju också bygg”.
”Mycket och fint materiel som är roligt att arbeta med. Blanda matten med andra
saker och koppla ihop det med vardagslivet”.

Reggio Emilialärarna berättar om sin roll som ”medforskande pedagog” och att de utmanar
barnen på många olika sätt. Lärarna ser matematiken på samma sätt både i de mindre
gruppernas projekt då de hade uppdrag inom bygg och konstruktion, till exempel att bygga så
att bilen får plats och jämföra olika längder och höjder. I vardagens andra sysslor som
exempelvis samling, får barnen små uppdrag och ska exempelvis sätta sig varannan på de
olika stegen i samlingstrappan eller vid måltiderna ta hela/halvor eller antal potatis.
Verksamheten bedrivs lika mycket ute som inne när de hade sina olika projekt. De berättar att
de lär och leker matematik genom att skapa intresse, inte koncentrerar sig på att lära ut. De
väcker barnens nyfikenhet genom att plocka in matematiken i det som sker, vilket de anser
vara viktigast. En av lärarna berättar att deras förhållningssätt kan hjälpa barnen till fler
erfarenheter med matematik genom att de tänker på att synliggöra matematiken mera och
berättar för barnen vad som är matematik.

Reggio Emilialärare:
”Matematiken finns i alla rummen vid alla tillfällen om man bara har
matteglasögonen på sig”.
”Det handlar om ett synsätt på hur man ser på barnen i deras vardag. Jag tror inte
på att jag kan banka in saker. Jag tror mera på: om jag vill göra något – hur gör
jag då”?
”Vi stärker barnen genom att synliggöra deras lärande”.
”Vi lär och leker matematik genom att skapa intresset, inte koncentrerar sig på att
lära ut utan väcker nyfikenhet - är det viktiga. Det är roligt och spännande”.

Analys av lärarens förhållningssätt och inställning till matematiken

Resultatet visar likheten att utnyttja både inom- och utomhusmetodik inom båda
inriktningarna och att vardagens matematik ges till barnen med ungefär samma
förhållningssätt. Under intervjuerna berättar lärarna ungefär på samma sätt hur de utnyttjar
vardagens matematik. Barnen får alltså i stort sett samma prematematiska förberedelse genom
vardagshändelser i förskolan både inom Montessori och inom Reggio Emilia. En slående
likhet är att båda inriktningarna inser betydelsen av att barnen använder sina sinnen, sina
händer och inte ensidigt utvecklar det intellektuella utan också sin sociala och emotionella
sida. Lärarna ansåg också att det är barnets egen drivkraft de ska följa, utgå från barnens
intressen och handleda dem vidare i sina undersökningar både inom Montessori och inom
Reggio Emilia.
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Ett viktigt led här är att läraren introducerar lämpligt materiel beroende av hur långt barnet
kommit i sin utveckling och utgår från barnets erfarenheter, inre läroplan och känsliga
utvecklingsperiod. Forsell (2005) skriver att matematiken ska vara en mänsklig företeelse
inom Montessori.

Reggio Emilialärarna berättar att deras förhållningssätt kan hjälpa barnen till fler erfarenheter
med matematik genom att de tänker på att synliggöra matematiken mera och berättar för
barnen vad som är matematik. När lärarna inte utgår från psykologin, finns det inga givna
ramar eller olika steg att följa. Mot denna bakgrund är lärarens medforskande roll inte att ge
barnen ett ”rätt svar”, utan genom olika utmaningar som samtal eller intervju tillföra olika
material. Därmed får barnen olika erfarenheter inom ämnen som matematik. Denna process i
lärandet är som Malaguzzi uttrycker (Reggio Children 2004) sällan rak och förutsägbar.
Barnen kan skapa, ta en omväg, ge upp eller stoppa ett tag.

5.1.3 Språk och matematik

Montessoriläraren berättar att Montessoriförskolans förmiddag till stor del handlar om arbete
med Montessorimateriel eller andra uppdrag som barnen väljer, exempelvis bakning eller
spela ett spel tillsammans. I dessa sammanhang lyfter lärarna medvetet språket och
begreppen genom att benämna de rätta matematiska orden i diskussion med barnen.
Montessoriläraren berättar att barnens val är ofta att räkna saker och att de tycker om
sifferlekar med konkreta fina föremål. De tar för sig av matematiken om det är lekfullt. De
tycker också om när de får de rätta orden, de växer.

Montessorilärare:
”När man presenterar de olika sakerna synliggör vi begreppen som när de bygger
med materielet eller annat. Genom samtal uppmärksamma på det som de har
gjort”.
”Barnen upptäcker matematiken och vet mera skillnad efter hand. Matten ingår ju
i allt. Vi jobbar medvetet med orden och språket i matten: längst, överst… För att
de måste kunna detta sedan”.

Reggio Emilialäraren berättar att inom deras verksamhet genomförs förmiddagens uppdrag i
mindre grupper runt olika långvariga projekt. Språkets vikt inom matematiken betonas
genom processen i det som barnen gör under dagen, men även i diskussionen som sker
genom dokumentation. Barnen uttrycker då vad de lärt sig och läraren stöttar i dessa
sammanhang med att benämna rätt matematiskt ord för begreppet. En av Reggio
Emilialärarna berättar att någonstans har barnen lagt begreppen i hjärnbarken och känner
igen det när det kommer tillbaka, när det blir ”allvar”. Hon berättar vidare att de även ser
språket och värdegrunden som samhörande med matematiken. Diskussionerna mellan barnen
handlar också om att visa hänsyn till andra. Att man lyssnar på varandra och inte avbryter.

Reggio Emilialärare:
”När vi är med och diskuterar och benämner saker då får de att det är matematik
och temat och så genom matteprojekt”.
”Det är mycket begrepp i matematik, som framför, bakom, under, över, varannan,
främst och sist. Mycket sån träning blir det ju”.
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Analys av språk och matematik

Resultatet av förhållningssättet när det gäller språket och begreppen, de rätta orden, belyses
som viktiga i matematiksammanhanget av lärarna inom båda inriktningarna. En förklaring
kan vara att lärarna har kunskap om hur betydelsefullt det är att ha samma språk- och
begreppsuttryck, för att förstå varandra inom det matematiska språket. Detta kan jämföras
med det Malmer (2002) beskriver att språket inom matematiken är viktigt för att utveckla
barnets tankestrukturer. I sammanhanget relaterar hon även till Vygotskijs tankar om
kommunikationens vikt för tänkandets och medvetandets framväxt samt om övergången från
ett yttre till ett inre tal.

Resultatet visar att Reggio Emilia lärarens förhållningssätt till barnen kan jämföras med
tanke- och språkutvecklingen enligt Piagets tankar. Piaget menar att kunskap kan uppnås
genom handlingar, erfarenheter och social interaktion (Malmer 2002). Läraren berättar att
barnen kan ta med sig ett ”matematikproblem” för att lösa genom att delge och ta hjälp av
andra barn. Barnen kan genom detta hjälpa varandra med deras egna teorier och ord/begrepp
som diskuterats.

5.1.4 Matematik genom styrdokument

Montessorilärarna berättar att matematiken ingår i deras pedagogik, det är som en helhet med
allt de gör. Matematik är ett ämnesområde av fem som det fokuseras på.
Montessoriförskolorna styrs enligt Montessoriförbundets (2005) utarbetade mål för matematik
som är: att stimulera det matematiska sinnet, att ge barnen erfarenheter så att de förstår
matematikens funktion och kan se funktionen ur olika perspektiv samt att ge barnen siffrornas
språk så att de kan förstå och tillämpa det. Med konkreta hjälpmedel, som gradvis blir mer
symboliska, leds barnen mot abstraktion och förståelse av matematiska begrepp och samband.

Reggio Emilialärarna berättar att de har matematikmål att sträva emot enligt kommunernas
förskole- och skolplan. I deras verksamhet så väver de in matematiken tematiskt i vardagen.
Båda inriktningarna styrs av förskolans läroplan Lpfö98 och de matematikmål som finns
(Skolverket 2006).

Montessorilärare:
”De får vara aktiva hela tiden som höjer deras självförtroende att de kan mer och
mer. Att först skapa trygghet i materielet och sen bygga på med utmaningar, så det
blir nog genom observation. Upplevelsen av lek och spänningen av att göra det
tillsammans”.

Reggio Emilialärare:
”Jag tror när de känner att de har nyttan av det. Det såg jag på pojken innan idag,
men de där andra tre då? Och när de dukar, sådana praktiska saker som de har
nyttan av”.

Analys av matematik genom styrdokument

Lärarnas uppdrag enligt Lpfö98 (Skolverket 2006) är att skapa meningsfulla sammanhang för
barnen inom matematiken, kan vara svårt att tolka och utföra. Våra styrdokument säger vad
som ska göras, men inte hur. Enligt Reggio Emiliafilosofin ska läraren vara lyhörd,
fantasifull, lyssna på barnen och låta dem utforska (Jonstoij & Tolgraven 2001). Inom
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Montessori används observation av barn i den pedagogiska miljön som lärarens
förhållningssätt för att kunna se vad det unika barnet behöver för utmaningar just nu. Kanske
är det som Reggio Emilialäraren uttrycker, viktigt att barnet känner att de har nyttan av det.
Montessoriläraren säger, att det ska vara lustfyllt det vi gör och att det mänskliga användandet
ska framhållas. Får barnen tillgång till matematiken på ett roligt sätt så jobbar de mot
strävansmålet, är vår tolkning.

5.1.5 Utbildning och engagemang - matematik

Resultatet visar enligt intervjuerna att i utbildningen till Montessorilärare ingår matematiken
som en betydande del av helheten. Lärarna berättar att de även går fortbildningar i ämnet för
att få en bredare bild över matematik i förskolan. De hade även egna föreläsare inom
matematikens område. Montessorilärarna visade olika uppfattningar om det är bra eller dåligt
att ha samma utbildning. De menar oavsett detta att de kompletterar varandra väl. Lärarna i
Reggio Emiliaförskolorna var till stor del förskollärare och några hade även
grundutbildningen i Reggio Emilia. I förskollärarutbildningarna varierade det om
matematiken hade ingått beroende på när och var utbildningen skett. Detta resulterade i att
lärarna går på matematikfortbildningar samt fortbildar varandra inom arbetslagen. Både
Montessori- och Reggio Emiliainriktningarnas lärare berättar att de får välja från samma
grundläggande matematikfortbildningar i det utbud som ges av kommunernas
kompetensscentra.

Möjligheterna att kunna arbeta enligt Montessorimetoden finns överallt, enligt
Montessorilärarna. Lärarna berättar att de ser den röda tråden i materialet och pedagogiken
som en fördel. Det är som ett smörgåsbord där pedagogen vet följderna. Det är bara att ta reda
på var barnet är i sin utveckling, erfarenhet och intresse. Möjligheterna som lärarna beskriver
för att kunna arbeta med barnen enligt Reggio Emilias filosofi finns i inställningen, i glädjen
och lusten hos pedagogerna, vilket gör barnen intresserade. En av Reggio Emilialärarna
menar att de ser möjligheterna att plocka in andra pedagogiker eftersom Reggio Emilia är
inspirerad av många olika filosofer som exempelvis Montessori, Gardner och Piaget.

Hindren enligt Montessorilärarna är oftast av organisatorisk art, som exempelvis för stora
barngrupper jämfört med personaltäthet. Tiden kan bli för knapp för varje barn om inte
organisationen fungerar. En av lärarna kom inte på några hinder alls för att kunna använda
Montessorimetoden med barnen fullt ut. Hindren enligt Reggio Emilialärarna bestod också i
organisatoriska orsaker som barnantal kontra lärartäthet, precis som inom Montessori. De såg
möjliga hinder i sin egen inställning, det vill säga om läraren inte såg möjligheterna med att
jobba på detta sätt.

Montessorilärare:
”Vi fastnar inte, vi kombinerar – alla sätt är bra sätt”.

”Hinder ser jag inga, det skulle vara tiden i så fall”.

Reggio Emilialärare:
”Jag ser bara möjligheter. Det som är så skönt är att det inte är så styrt”.

”Vill jag inte och tycker att det är jobbigt så blir det så”.
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Analys av utbildning och engagemang

Resultatet visar att Montessorilärare får matematik i sin utbildning och ser då möjligheterna
att kunna följa barnet i dess matematiska utveckling direkt. De har kunskapen om Montessoris
olika steg och såg bara möjligheter i materielet för att det fanns alltid något att erbjuda barnen,
enligt läraren. Reggio Emilialärarna hade inte alla fått matematik i sin förskollärarutbildning,
men såg en stor fördel av att kunna utbilda varandra internt. Trots att matematiken kommer in
vid olika tidpunkter i lärarnas utbildning så uttryckte lärarna från båda inriktningarna ett stort
engagemang för matematiken under intervjuerna. Lärarna såg heller inga hinder i
verksamheten som skulle kunna påverka deras arbete, förutom tid och personaltäthet, vilket vi
sammanfattningsvis tolkar som en väldigt positiv inställning över lag. Resultaten visar
dessutom att lärarna hade ett eget intresse av matematiken som de gärna förmedlar till barnen
i respektive verksamhet. Om barnen ska kunna känna att matematiken är rolig och bär hela
livet är det därför väsentligt att de får använda sig utav matematiken på förskolan i
meningsfulla sammanhang. Här vill vi koppla tillbaka till teoridelen där vi berättar att om
barnen tycker att matematiken är rolig så stimuleras de att vilja lära sig mera och lär då bäst
(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).

5.2 Frågeställning 2

Vilka metoder och material/materiel använder läraren för att ge barn möjlighet att upptäcka
och använda matematiken i meningsfulla sammanhang?

Resultat utifrån observationer:

5.2.1 Resultat av generell observation av matematiken inom Montessori och Reggio
Emilia

Engagerade lärare kompletterade varandra inom båda inriktningarna. Den lärare som
intresserade sig mest för matematiken arbetade mest med detta och den som brann för ett
annat ämne koncentrerade sig på det. Detta medförde att vi såg intresserade och engagerade
lärare tillsammans med barnen. På både Reggio Emilia och Montessoriförskolor såg vi
generellt lärare som var ganska lika varandra i sitt förhållningssätt till barnen. Detta
observerade vi både i deras vardagsmatematik och när de arbetade med matematikmateriel i
Montessori och projektens matematik i Reggio Emilia. De följde barnens intentioner, men tog
inte över. De stöttade och utmanade barnen med ledtrådar, frågor eller förslag för att barnen
skulle kunna använda och upptäcka matematiken. Ingen av dem avbröt barn i arbete, utan lät
dem hålla på i sin egen takt och koncentration.

Skillnaden var att Montessori har en särskild pedagogisk metod att utgå ifrån. Läraren
presenterar materiel enligt barnets utveckling och agerar som en länk, en kypare, mellan
barnet och det pedagogiska materielet. Inom Reggio Emilia förhåller sig läraren till barnet
genom att visa matematiken på mångfalden av sätt. Barnen väljer olika uppdrag inom
projektet och får möjlighet att lära genom Malaguzzis 100 olika språk.
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Analys av generell observation

Resultaten visar att Montessoriläraren arbetar med sig själv för att bli både ödmjuk och öppen
i sin strävan att förstå hur barn tänker. Detta överensstämmer med båda inriktningarnas
filosofier att följa barnets intentioner. Montessori menade att det var en bra egenskap hos
lärare att tjäna barnet för att tjäna livet (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).
Även Malaguzzi hävdade att: “Om man inte arbetar med matematik i förskolan då har man
inte lyssnat på barnen. Det visade sig i både teori och praktik att både Montessori och
Malaguzzi ansåg att man skulle lyssna på barnen och följa deras strävan. Om barnen ska
kunna få möta prematematiska begrepp och matematiska utmaningar på förskolan är det
väsentligt att lärarna stöttar och utmanar barnen, men inte avbryter dem i deras
tankeprocesser. Montessoris och Malaguzzis önskan om att följa barnet och inte avbryta i
onödan, stöds av Malmers (2002) teori. Att avbryta barnens tankar kan göra att de blir
beroende av modeller istället för att tänka själva, menar Malmer (2002). Malmer och
Montessori ansåg båda att läraren skulle utgå från barnets erfarenheter och kunnande och
vägleda dem vidare.

5.2.2 Lärarens roll - metod

Montessoriläraren visade tydligt sin roll och vilken metod som används. Läraren arbetade
med barnen med hjälp av Montessorimaterielen och vi observerade att Montessoriförskolorna
arbetade utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Det fanns en struktur i allt omkring
barnet och dess utveckling. Inom Montessoris matematikmateriel introducerade läraren
materiel som var anpassat till barnens olika kunskapsnivåer.

Även Reggio Emilialärarna visade sin roll tydligt. Deras arbetssätt kunde skilja sig åt, men vi
såg hur läraren förhöll sig till barnen i flera olika sammanhang. Vi observerade att Reggio
Emiliainspirerade förskolor arbetar som vi tolkar det ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv.
Då lärarna inte utgår från psykologin, det finns inga givna ramar eller olika steg att följa.
Detta visades exempelvis vid en aktivitet då barnen fick i uppdrag att göra en ”siffertavla”
eller skulle skapa med lera. Mot denna bakgrund var lärarens medforskande roll inte att ge
barnen ett ”rätt svar”, utan genom olika utmaningar som samtal eller tillföra olika material så
fick barnen skapa utifrån sina förutsättningar.

Analys av lärarens roll - metod

Resultaten visar att Montessori mestadels arbetar utifrån ett utvecklingspsykologiskt
perspektiv och Reggio Emilia utefter ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Detta
överensstämmer med vår teoretiska bakgrund där vi berättar att lärare inom Montessori
arbetar utefter den röda tråd som materielen ger. Enligt Signert (2000) är ett viktigt led här att
läraren introducerar lämpligt materiel beroende av hur långt barnet kommit i sin utveckling
och utgår från barnets erfarenheter, inre läroplan och känsliga utvecklingsperiod. I detta
sammanhang observerade vi i förskolemiljön att lärarna hade utnyttjat konkret
Montessorimateriel i kombination med blommor i naturen. Forsell (2005) skriver att
matematiken ska vara en mänsklig företeelse inom Montessori, vilket lärarna visade genom
att exempelvis låta barnen förverkliga begreppen från materielen när de exempelvis är ute i
skogen och plockar blommor.
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Lärare inom Reggio Emilia följer istället barnets olika vägar för att lösa ett ”uppdrag”. Om
barnen ska kunna använda och utveckla sitt matematiska sinne är det väsentligt att de möter
medforskande pedagoger, vilka kan ge dem olika erfarenheter inom matematik som
exempelvis former, siffror, storlek, jämförelser. Processen i lärandet är som Malaguzzi
uttrycker (Reggio Children 2004) sällan rak och förutsägbar. Barnen skapar, tar en omväg, ger
upp eller stoppar ett tag. Varken lärare eller barn vet hur äventyret slutar. Vår analys av
observationerna inom båda inriktningarna blir att både Montessoris och Reggio Emilias lärare
agerar som medforskare. Detta kan förklaras med att även Montessorilärarna, ”trots” ett
materiel med klar röd tråd, kan utnyttja detta i kombination med övrigt materiel och även i all
annan matematisk verksamhet. Sådan annan verksamhet är exempelvis vardagens matematik
och begreppen inom prematematiken, vilket stämmer överens med Wahlstedts (2008) och
Signerts (2008) mailsvar.

5.2.4 Språk och matematik

I de Montessoriförskolor vi besökte och observerade var språket en tydlig del av
matematiken. Där fanns språket inbakat i matematiken redan i det förberedande materielet,
särskilt det sensoriska, och läraren har lärt sig i sin utbildning vilka grundläggande
prematematiska språkliga begrepp som tillhör vilka materiel. Barnen fick därmed lära sig de
rätta orden med hjälp av Montessorilärarens trestegsmetod direkt i undervisningssituationen
eller under presentationen. Sedan fick barnet koppla det nya ordet till sin omgivning, som
exempelvis när barnen jobbar med udda/jämn med vitsipporna ute i skogen. Särskilt var detta
tydligt att barnen uppskattade matematikämnet för dess gemensamma språk på den
mångkulturella förskoleklassen i Blekinge län. Barnen älskade sin matematik och tog på eget
initiativ hem ”matteläxa” för att jobba ännu mera hemma. Ett av de observerade “nysvenska”
barnen sa att han skulle bli mattelärare när han blev stor. Matte var enkelt och kul, sa barnen.
När vi tillfrågade läraren berättade hon att de är väldigt långt framme för sin ålder, inom både
Montessorimaterielen och i matteböcker.

Observationerna i Reggio Emiliaförskolorna visade att kommunikationen sågs som viktig i
lärarnas samarbete med barnen, men även mellan barnen. När barnet berättade om sina tankar
visade de andra barnen hänsyn och fick därefter berätta om sina. Barnen fick praktisera sina
olika tankar i samlingen då de exempelvis fick uppdraget att rangordna sig efter storleken på
sina fötter. Stämmer det om jag gör så här? Vad händer om vi gör så här?

Analys språk och matematik

Resultaten av observationerna visar att teori och praktik hörde samman både inom Montessori
och Reggio Emilia, vilket Signert (2000) och Wallin (2003) beskriver. Montessoriläraren i
den mångkulturella förskoleklassen i Blekinge län hävdar att när barnen fått de rätta
begreppen och har det rätta matematikspråket bli matematiken rolig och meningsfull att arbeta
med tillsammans. Vi uppmärksammade hennes strävan att kommunicera på detta sätt med alla
barnen oavsett hemspråk. Detta kan jämföras med Reggio Emilialärarna som menar att barnen
får frågor och utmaningar som: Hur tänkte du? Eller hur ska vi lösa detta? Barn och vuxna
tillsammans skapar barnets erfarenheter. För att utmana barnen ställer läraren frågor för att
stötta barnen i deras tankar, vilket innebär samarbete, delaktighet och kommunikation. Om
barnen ska kunna förstå matematikens språk måste de få möjlighet till de rätta begreppen och
de rätta orden. I teoridelen beskrev vi Reggio Emilias filosofi när det gäller tanke- och
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språkutvecklingen mera som enligt Piagets teori som Malmer (2002) skriver om. Piaget
menade att kunskap kan uppnås genom handlingar, erfarenheter och social interaktion. Det
liknar Reggio Emilias förhållningssätt till barnen i det uppdrag de håller på med.

5.2.5 Vardagsmatematiken – prematematik

Vi observerade att Montessorilärarna använde flera vardagliga sammanhang som samling,
påklädning, utemiljön, måltider för att lyfta fram det matematiska i just det sammanhanget.
De kompletterade även med flera olika spel och andra uppdrag innehållande matematik.

Lärarna i Reggio Emilia använde också vardagliga sammanhang som samling, måltid och
utemiljön för att lyfta fram matematiken.

Analys av vardagsmatematiken

Resultaten av våra observationer visar att båda inriktningarna fäste samma värde i vardagens
matematik, vilket bekräftas även av intervjuerna som gjordes med lärarna. Om barnen ska
kunna använda och upptäcka matematiken i meningsfulla sammanhang måste begreppen
användas i vardagen, precis så som förskolorna gjorde. Reis (2008) teori om att detta är en
skapande process byggd på erfarenheter i den sociala kulturens matematik stärker vikten av
förskolornas fokus på vardagsmatematiken.

5.2.6 Material/Materiel - matematik

Barnen i Montessoriförskolorna fick utifrån sin mognad och utveckling materielpresentation
av läraren som utmanade just det barnet bäst. Materielet i olika ämnesområden fanns
strukturerat i olika ”hörn” där var sak hade sin plats som en röd tråd genom hela förskolan.
Barnen på de observerade förskolorna fick uppdrag som de ibland gjorde tillsammans två och
två, men ofta observerade vi enskilda uppdrag som utfördes sida vid sida. Detta kan bero på
att ämnet matematik är väldigt brett och har en stor spridning beroende på hur långt barnen
kommit. Montessoriförskolorna hade även annat matematiskt material utöver det traditionella
Montessorimaterielet. Detta kunde vara spel, pussel, bygg- och konstruktionsmateriel,
material för bakning, romerska valvbågar med mera.

I Reggio Emiliaförskolorna observerade vi att innemiljön också hade en struktur även här med
olika hörn och materialet var sorterat på sin plats. Utbudet av material kunde däremot variera
en del. Där avdelningarna var åldersindelade utökade lärarna den pedagogiska miljön med
ytterligare material beroende på ålder, exempelvis med smålego och flera sorters
byggmaterial på en 5-årsavdelning. I den pedagogiska miljön fanns också speglar placerade
för att kunna upptäcka saker ur olika perspektiv. Det fanns även flera dokumentationer på
väggarna som visade vad barnen gjort i verksamheten. Detta kunde vara dokumentations- och
inspirationsbilder i bygg- och konstruktionshörnan. Barnen hade exempelvis byggt hus på
olika sätt ute med snö eller olika byggmaterial som koner, träbitar, med lera, ritat, eller med
sand. Mindre projekt genomfördes i mindre barngrupper, i den aktiviteten som barnen gjorde
under dagen lyftes matematiken, vilket kunde vara med exempelvis vattenlek med volym,
skapande med olika former, bygg- och konstruktion med olika begrepp, former eller
rörelsebana med olika begrepp och rumsuppfattning.
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Väsentliga likheter inom Montessori och Reggio Emilia är att den pedagogiska miljön är en
viktig och central del i bådas verksamheter. Montessori- och Reggio Emilialärarna nyttjade
båda matematiska sammanhang i vardagen både inom- och utomhus. Båda verksamheterna
jobbade för att skapa möten i mindre grupper, då barnens samarbete och upptäckter ses som
en stor del i lärandet. Här urskilde sig i observationerna av båda inriktningarna att barnen var
vana att samarbeta och uppskattade att leka och lära tillsammans.

De skillnader som visade sig var att Montessori har ett specifikt utarbetat materiel inom
matematiken som Maria Montessori skapat. Reggio Emilia har däremot inget utarbetat färdigt
material. Matematiken lyfts fram i det material som finns tillgängligt för stunden och i
barnens olika uppdrag. En grundtanke som Reggio Emilia har och skiljer sig från Montessori
är att de använder mer dokumentation som ett centralt verktyg. Detta sker både genom
barnens eget dokumenterande för att kunna förstå barnets tankar och genom lärarens
dokumentationer för att visa barnen deras lärande och upptäckter. Palmer (2005) skriver att
genom dokumentationen förmedlas att lärarna tar barnen på allvar och synliggör deras olika
tankar och idéer. I Montessoripedagogiken ingår det att kommunicera/att tala om för barnen
vad de lärt när man jobbat med ett materiel.

Analys av material/materiel - matematik

Resultaten från båda inriktningarna visar att det var ordning och struktur bland materialet och
sakerna hade sin bestämda plats. Detta skapar den trygghet som Montessori (Skjöld
Wennerström & Bröderman Smeds 1997) och även Mylesand (2007) skriver om och
inspirerar barnen att upptäcka vad som finns och var man hittar det. När vi besökte de olika
inriktningarna upplevde vi nog båda två att Montessoriförskolorna gav ett mera lugnt intryck i
miljön, medan Reggio Emiliaförskolorna ingav många olika intryck på en gång. Huruvida
barnen upplever detta eller vilket som är rätt eller fel kan vi inte ha någon åsikt om.

Vi observerade att Montessoriförskolorna hade fler matematiska material utöver Montessoris
materiel, vilket vi ser som positivt och ett komplement i deras verksamhet. Detta ger tillgång
till möjligheter att kunna synliggöra mångfalden av matematiken, vilket också kan jämföras
med Reggio Emilias grundtanke. För att barnen ska kunna få tillbaka sitt lärande och få
reflektera över vad de gjort är det väsentligt att kommunicera tillsammans, både mellan
vuxen-barn och mellan barn-barn. Observationerna visar att inriktningarna kommunicerar om
barnens lärande, men på olika sätt. Detta kan förklaras med att Montessori kommunicerar
muntligt över lärandet och Reggio Emilia utnyttjar bilddokumentation att reflektera omkring
vilken är central inom Reggio Emilia. Vår analys är att huvudsaken är att man kommunicerar
om det matematiska lärandet. På vilket sätt man kommunicerar, med hjälp av bilder eller ord,
bör bero på kvalitén i reflektionen mellan parterna barn och vuxen. Sterners (2002) teori
bygger ju på att ha samma språk, de rätta orden.

5.3 Syftesanalys

Syftet med undersökningen var att studera matematiken inom förskolor med inriktningarna
Montessori och Reggio Emilia. Vi förväntade oss att klarlägga de skillnader och likheter inom
matematikens ramar som fanns inom de båda filosofierna. Resultatet visar att likheterna är
större än skillnaderna. Vår analys av detta är att informationen och kunskapen om de båda
inriktningarna är sämre än väntat.
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Montessorilärare:
”Det mänskliga användandet av matematiken i samhället.”

”När de förstår. Nu är klockan 5, nu ska mamma komma”.
”När man ser på barnet, att man ser att något driver dem framåt”.

Reggio Emilialärare:
”Barnen ser nyttan, användningsområdet”
”Barnet säger: Jag är inte så hungrig idag – jag tar bara en fjärdedels macka. Om
jag hade gett henne en smörgås och hon inte kunnat säga det hon ville på detta
sätt. Ett användningsområde genom att vi har diskussioner. Våga lägga min åsikt
på bordet med meningsfulla diskussioner och samtal och stärka sig själv”.

Resultaten utifrån frågeställningarna genom observationer och intervjuer gav oss en bred
ingång i undersökningen. Intervjuernas syfte var att förtydliga det vi sett, men framförallt att
kunna ställa våra frågor från intervjuguiden. Observationerna, vars syfte var att se vad som
faktiskt skedde i verksamheten gav oss mycket information, kanske beroende av att vi inte
hade utarbetat något observationsschema, som kunde ha begränsat oss.

Vi såg likheter mellan inriktningarna som till exempel hur lärare förhöll sig när de
synliggjorde vardagens matematik både ute- och inomhus. Även intervjuerna visade likheter
när det gäller hur de använde sig av matematiken i verksamheten. Skillnader uppenbarade sig
mellan Montessori och Reggio Emilia när det gäller Montessorilärarens roll och metod som
istället har en tydlig struktur. Lämpligt matematiskt materiel introduceras beroende på barnets
utveckling och utgår från barnets erfarenheter, inre läroplan och känsliga utvecklingsperiod. Å
andra sidan är även lärarens roll tydlig inom Reggio Emilia, men det finns ingen förutbestämd
”metod”. Lärarna förhåller sig till barnen med inspiration från Reggio Emilia, som anpassas
till de barn som finns här och nu och förändras kontinuerligt. Intervjuer och samtal används
för att undersöka barnens intressen och de får olika uppdrag där utforskandet sker med olika
material beroende på vad de är intresserade av. I dessa sammanhang lyfts och synliggörs
matematiken för barnen.

Förskolorna vi besökte speglades av inspirationen från Montessori och Reggio Emilia. Detta
visades genom lärarnas berättelser och det vi observerade, som spontana situationer och hur
då lärare förhöll sig till barnet. Utav teoriläsning och besöken på förskolorna blev även vår
erfarenhet större inom respektive inriktning. Vi tolkade processen i Reggio Emilias
genomförande av dokumentation som en möjlig struktur i en ”metod”. Detta är vår tolkning
och skulle vår undersökning varit längre hade möjligheten funnits att utveckla denna tolkning.
Lärarnas kunskap och styrdokumenten ser vi som sammanlänkande. Matematiken kommer in
senare i Reggio Emilias utbildning och ganska direkt inom Montessori. Montessorilärarna får
matematiken i sin utbildning och har snabbare en matematisk grundmetod att arbeta efter.
Detta kan bidra till att det finns en större medvetenhet direkt i det matematiska tänkandet med
barnen utifrån våra styrdokument. De Reggio Emilialärare vi träffade visade också stor
kunskap inom matematikämnet. Engagemanget hos båda inriktningarna var stort och de
intervjuade såg alla matematiken som ett mångsidigt ämne att förmedla till barnen så de
kunde lära sig, förstå sig själva och sin omvärld bättre, i meningsfulla sammanhang.
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6. Diskussion

I detta examensarbetes inledning beskrevs vår önskan att vilja veta mera om hur stora
likheterna och skillnaderna verkligen är i de båda inriktningarnas matematik. Vi har funnit
fler likheter än vi kunnat tro genom att använda oss utav intervju och observation som
undersökningsmetoder. Eftersom tidigare liknande studier inte påträffats kändes detta ämne
särskilt intressant att forska omkring. Särskilt rekommenderar vi att andra studenter efter oss
fortsätter och utvecklar denna grundläggande studie mellan Montessori och Reggio Emilias
förhållningssätt till matematik.

Som avslutande del av detta examensarbete diskuteras här de resultat som framkom vid
undersökningen. Först görs en inledande summering av de resultat som framkommit i en
resultatdiskussion. Sedan görs en bedömning över resultatens hållbarhet där vi tar upp de
brister undersökningen kan ha i metoddiskussionen. Därefter kommer ett värderande och
tolkande avsnitt i diskussionskapitlet, där vi försöker nyansera diskussionen och ge förslag till
ny forskning i konsekvensavsnittet.

6.1 Resultatdiskussion

6.1.1 Montessoris och Reggio Emilias grundtankar

Demokrati och framtidens samhällsmedborgare diskuterades mindre än vi förväntade oss.
Detta är en av grundpelarna inom de båda inriktningarna. Troligtvis nämndes inte den
aspekten just på grund av att våra frågor och vårt intresse riktades enbart mot matematiken.
Det vi förväntade oss var att få veta hur de implementerade matematiken så att den blev
meningsfull för barnen. Vi tycker att båda inriktningarna har lyckats med detta, enligt vad de
berättat för oss under intervjuerna och vad vi sett under observationerna.

Båda inriktningarna hade som mål att se till helheten för barnen. Montessori ansåg att det
mänskliga användandet av matematiken var viktig och att matematikmaterielet ska integreras
i barnens verklighet. Ämnena ska vara en helhet och Montessori ville att barnens sociala,
emotionella och fysiska utveckling skulle vara lika viktig som den intellektuella. Vi såg att
sådana diskussioner och kopplingar gjordes med barnen och det hade varit intressant att veta
mera om just hur lärarna tänker i dessa frågor.

Inom Reggio Emilia ska barnet få tillgång till 100 språk och läraren är en medupptäckare,
som genom dokumentationen ger barnen tillbaka det de lärt och upptäckt. Observationerna
visade att mångfalden av uttryckssätt fanns i verksamheten samt att läraren nyttjade
matematiksammanhangen i de olika uppdragen som gavs. Reggio Emilia ville att barnen
skulle känna nyttan av att använda matematiken.

När det gäller utvecklingspsykologiskt kontra utvecklingspedagogiskt arbetssätt, är vår
synpunkt således att de arbetar på var sitt sätt, men det bör påpekas att vi har sett vissa
likheter inom förhållningssätten i inriktningarna. I vår lärarutbildning har vi lärt oss att ett
utvecklingspedagogiskt arbetssätt är att föredra. Vi undrar om inte nyutbildade lärare påverkar
Montessoripedagogiken mot ett utvecklingspedagogiskt arbetssätt, utan att ta bort det genuina
i pedagogiken.
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När vi granskade inriktningarnas olika metoder/förhållningssätt rent generellt såg vi flera
likheter. Montessori upptäckte barnens egen metod och eftersträvade att alla Montessorilärare
skulle använda denna metod. Malaguzzi ansåg att barnet var subjektet, inte metoden. Reggio
Emilia använder hellre ordet förhållningssätt och menar att arbetssättet är föränderligt i sin
process. Vi har nu kunskap om skillnaden, men såg i de olika lärarnas förhållningssätt till
barnen att de visade samma respekt och synsätt på barnet, som att lyssna på barnet och ge
dem tid i deras lärandeprocesser. Eftersom både Montessori och Reggio Emilia har hämtat
inspiration från samma filosofer kan detta ha en viss påverkan.

6.1.2 Lärarens roll – metod/förhållningssätt

Inom båda inriktningarna har läraren en tydlig roll. Både Montessoriläraren och Reggio
Emilialäraren får lära sig detta inom sina utbildningar. Inom Montessori arbetar man
mestadels enligt en utvecklingspsykologisk modell och inom Reggio Emilia
utvecklingspedagogiskt, som vi uppfattar det. I Montessoriförskolorna visste lärarna hur långt
varje barn kommit i sin matematiska utveckling och kunde bygga vidare i små steg enligt den
modell som finns. Reggio Emilia hade inga givna ramar utan utgick från barnets intresse för
att plocka in matematiken i sammanhanget. Vi var övertygade om att vi skulle få se mera
tillbakadragna Montessorilärare och utmanande medforskare inom Reggio Emilia, men fann
lärare som faktiskt var ganska lika varandra i sitt förhållningssätt till barnen.

Lärarna utnyttjade också vardagen till matematiken, både inom- som utomhus, och kopplade
ihop till en i vårt tycke meningsfull helhet. Montessoriläraren är en länk mellan materielet och
barnen och fungerar som en kypare, det vill säga finns i bakgrunden tills barnen behöver
henne och då är hon lyhörd för deras behov. Montessoribarn kommer som regel relativt långt
inom matematik och språk redan innan de börjar i skolan och tycker att matematik är roligt.
Den röda tråden, strukturen inom alla ämnen, finns i hela vardagen för barnen. Inom Reggio
Emilia väcker läraren barnens nyfikenhet för att skapa intresse genom olika projekt. De
koncentrerar sig inte på att lära ut, utan bygger vidare på det som barnen är intresserade av
och utmanar dem vidare. Vardagens matematik hjälper barnen att upptäcka på ungefär samma
sätt som inom Montessori.

Inom Montessori lägger läraren stor vikt vid arbetet med prematematik. Skillnaden är kanske
att Montessori kan härleda och förklara fenomen och begrepp i vardagen med hjälp av sitt
breda materielutbud. Reggio Emilia gjorde liknande saker men använde inget specifikt
material vid begreppsförklaring. När behov uppstod utnyttjades det material som fanns i
närheten. Barnen fick även leta material ute vid ett uppdrag då olika matematiska begrepp
förklarades och läraren utmanade barnen med hjälp av olika frågor.

Behöver lärare inom förskolan veta var barnen är i sin matematiska utveckling? Hur får de i
så fall kännedom om detta? Inom Montessori finns den röda tråden och Montessoriläraren vet
alltid inom materielets ramar hur barnet ligger till. Reggio Emilialärarna kan genom sin
dokumentation reflektera över arbetet och barnens lärande, men också ge barnen tillbaka vad
de gjort och lärt genom att ställa frågor och samtala med barnen om dessa bilder
Verksamheterna har strävansmål enligt Lpfö98, men läraren behöver ändå ha kunskap om
vilka utmaningar varje unikt barn behöver för att kunna planera sin verksamhet. De respektive
inriktningarna hade goda kunskaper om barnens erfarenheter och kunskaper, anser vi.
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6.1.3 Språk och matematik

Montessori har en tydlig metod att arbeta efter när det gäller prematematik. De lyfter språket i
matematiken och benämner med de riktiga orden. Det finns en röd tråd att arbeta efter som
lärarna är medvetna om och har lärt sig i sin utbildning. Montessoriläraren samtalar med
barnen om det de gör både när det gäller Montessorimaterielen och allt annat i vardagen, ute
som inne. I Reggio Emilia lyfts de språkliga begreppen och nämns även här med de riktiga
orden inom projekten såväl som i vardagen.

Reggio Emilialäraren arbetar med de prematematiska begreppen genom att samtala med
barnen runt det som dokumenterats och även här synliggörs språket och de matematiska
begrepp som är aktuella i den situationen. Vi funderar på om inte det vore bra att båda gör
enligt båda alternativen, det vill säga både genom att benämna med språket just då och genom
pedagogisk dokumentation. På en av de undersökta Montessoriförskolorna i Kalmar län
använde lärarna sig både av bilddokumentation vid presentationerna av materielet och att
benämna verbalt. Vi anser att barn lär så olika och att någon behöver bildstödet medan någon
klarar sig med muntliga förklaringar.

Montessori förordar helheten och att barnen behöver använda även sin fysiska, emotionella
och sociala sida och inte bara den intellektuella. Barnen behöver lära med hela kroppen det
som ska in i knoppen. Detta talesätt tror vi härleder ända sedan 1950-talet och håller ännu. På
en av Reggio Emiliaförskolorna i Blekinge sa en av lärarna att något barn faktiskt behöver
hoppa fem gånger för att känna talet fem i kroppen, alltså inte bara se och höra om talet fem.
Detta ser vi också som ett sätt att använda sig utav de 100 språken. Båda inriktningarna
kommunicerade lyhört och respektfullt med barnen.

6.1.4 Utbildning och engagemang

De lärare som sökt sig till dessa två inriktningar har redan gjort ett aktivt val och är
intresserade av de olika inriktningarna. De satsar på sin utbildning och känner stort
engagemang för sitt uppdrag. Har de inte tillräckliga kunskaper söker de själva oftast denna,
genom kollegor eller fortbildningar. De flesta ser inga hinder för att utöva sin pedagogik utan
bara möjligheter. Vi tror att deras engagemang beror på deras eget val av arbetsplats och
utbildning. Den personal som hade extra ansvar för matematiken fick extra uppdrag att sköta
detta inom respektive inriktning, vilket vi anser vara bra då barnen säkert känner att det är
roligare med matematik om läraren är intresserad. De lärare inom inriktningarna som hade
andra specialintressen fokuserade särskilt på dessa. Lärarna kompletterade varandra väl, anser
vi.

6.1.5 Pedagogiska material/materiel

Vi såg flera likheter mellan de olika inriktningarna när det gäller användandet av pedagogiska
material/materiel. Båda hade inrett olika hörn för olika ändamål. De använde sig utav
vardagens olika rutiner för att implementera prematematik och matematik. Båda hade struktur
och ordning bland de material/materiel man använde sig utav. Montessori hade dock även en
logisk ordning, en röd tråd, i sitt materiel. Montessori använder exempelvis ett materiel inom
matematiken som heter Sifferkort och marker. Detta materiel ger bland annat barnet ett
visuellt intryck av udda och jämna tal som förberedelse för senare inlärning av dessa begrepp.
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Läraren använde sig sedan av barnets erfarenhet av detta materiel när de var ute i skogen och
plockade vitsippor. Barnet skulle då se om det blev udda eller jämna tal när de räknar
kronbladen på vitsipporna. Maria Montessori sa att det inte var tillräckligt att bara lära med
hjälp av materielen. Se citatet (sidan 12) där Maria Montessori själv berättar hur viktigt detta
är. Hon ville att barnen måste få känna och uppleva det de lärt i en ny och rolig kontext,
eftersom Montessori ansåg att sambandet mellan teori och praktik var så viktigt.

Inom Reggio Emilia varierar materialet som används under projekten och matematiken lyfts
fram i det som pågår. Barnen skulle göra en ”reflexblomma” som ingick i deras projekt.
Barnen samlade själva material från inne- och utemiljön. De diskuterade begrepp som längd
på stjälken, vilken form blomman skulle ha, hur många blad, och tillverkade denna sedan efter
barnens idéer och förslag. Då problem uppstod så lyssnade lärarna på allas förslag och de
diskuterade fram en lösning. Situationen visade som Malaguzzi (Wallin 2003) uttrycker att
teori och praktik går hand i hand och skapar barnets upplevelser och erfarenheter.

Om vi ska vara riktigt kritiska till Montessorimetoden är det att vi genom egna erfarenheter
upplevt några Montessoriförskolor som nästan enbart fokuserar på materielen och detta i
kombination med envisa rykten som säger att Montessoribarn inte får leka och ha roligt, utan
bara sitter och lågmält plockar med sina pärlor. Vi upplevde under våra besök på dessa
Montessoriförskolor i vår undersökning att barnen faktiskt hade roligt när de jobbade med
prematematik och matematik med hjälp av materielet och i sina uppdrag. Vi kände också att
lärarna hade insikt i och kunskap om värdet att se till helheten, vilket gjorde oss positivt
överraskade.

Om vi sedan ska ge kritik till Reggio Emiliainspirerade förskolor är det genom envisa rykten
som säger att barnen på Reggio Emilia förskolor inte får uppleva andra saker än deras
tema/projekt, som en längre tid har handlat om ljus. Det vi upplevde under våra besök var att
de olika aktiviteterna som barnen blev erbjudna i verksamheten innehöll flera områden. Det
var exempelvis rörelsebana, göra trafikmärken till deras utemiljö eller skapa med lera.
Lärarna var skickliga på att anpassa och variera aktiviteterna, som kunde göras både ute och
inomhus och i dessa fanns det mycket matematik som barnen fick tillgång till. Aktiviteten
barnen sedan valde gjorde de med glädje och lärarna var verkligen inspiratörer.

6.1.6 Styrdokument

Båda inriktningarna styrs av bestämmelser från stat och kommun. Föreskrifterna talar om vad
som ska ingå i förskolornas uppdrag, men inte hur detta ska göras. Montessori och Reggio
Emilia har olika pedagogiska inriktningar och väljer hur de vill utföra sitt uppdrag. Som vi ser
det uppnår båda inriktningarna strävansmålet/verksamhetsmålen i Lpfö98 som vi inriktat oss
på i denna studie, det vill säga ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin
förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang (Skolverket
2006:9). Reggio Emilia säger att läraren ska vara lyhörd, ha fantasi, lyssna på barnen och låta
dem utforska. Montessori lyfter observationen som hjälpmedel för att kunna se vad barnet
behöver för utmaningar. Vi skulle dock vilja veta mera om hur barnen upplever denna
meningsfullhet.
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6.2 Metoddiskussion

I detta avsnitt dras slutsatser av det resultat som framkommit genom vårt val av
undersökningsmetoder och även vilken nytta vi och andra kan tänkas ha av detta resultat. Här
diskuteras vår bedömning av resultatens hållbarhet och vilka brister metoden haft, det vill
säga tillförlitligheten i undersökningen. Det vi därefter kommit fram till om tillförlitligheten
visar hur stadigt våra slutsatser och rekommendationer står sig i studien.

I genomförandet av undersökningen bedöms lärarna som tog emot oss som väldigt
engagerade och kunniga. Varje individs bidrag var viktigt och vi anser att frågeställningarna
blev besvarade genom vårt urval som var 9 lärare och deras förskolor från två olika län (Patel
& Davidsson 2003). I vissa sammanhang blev fler personer involverade men det påverkade
troligtvis inte vårt resultat. Eftersom våra arbetsplatser eller bekanta inte ingick i urvalet
bedöms härmed generaliserbarheten som god.

Kvalitativa intervjuer användes för att ge oss en bredare ingång i vårt undersökningsområde
och vi hoppades på intressanta svar. Frågorna bearbetades och provintervjuerna uppfattades
av oss som en positiv förberedelse för att resultatet skulle bli mer hållbart. Vi
uppmärksammade då eventuella saknade frågor och missförstånd som skulle kunna ske. Trots
denna noggranna förberedelse upptäcktes andra frågor och strukturer som kunde ha använts.
Detta ser vi som en lärdom, men det är ju alltid lätt att vara efterklok. När vi skulle jämföra
och analysera svaren i intervjuerna var den mest hållbara metoden att lyfta de svar, med citat,
som belyser vårt frågeområde bäst för att öka validiteten i analysen.

Enligt Bryman (2002) bör intervjun genomföras i en lugn och ostörd miljö, vilket inte var
fallet vid alla tillfällen i vår undersökning. Intervjuerna utfördes både inom- och utomhus,
ibland med barn i närheten. Generaliserbarheten i intervjugenomförandet blev ändå god
eftersom samspelet var så positivt. Detta kunde ha blivit bättre eftersom de intervjuer som
skedde i barnens närvaro ibland blev avbrutna av frågor och andra händelser.

Observationerna hade syftet att granska vad som hände i verksamheterna. Vi skrev i löpande
anteckningar men hade inget utarbetat observationschema. Som deltagare i observationerna
såg vi mycket som var intressant och vår närvaro skulle ha kunnat inverka på barnens
beteende, men vi anser att resultatet inte påverkats. Eftersom det var verksamheten som
observerades, inte barnen, så fanns och bevarades reliabiliteten (Patel & Davidsson 2003).

Undersökningens materialinsamling med anteckningar och bandning var verktyg med god
hållbarhet. Eftersom observationerna skrevs ner och intervjuerna bandades blev reliabiliteten
hög i undersökningen. Fördelen med att läsa på inom ämnena gjorde att vi med dessa
kunskaper kunde ställa nya frågor och komplettera om vi ansåg det saknades något.

6.3 Konsekvenser för undervisningen

Det primära syftet med examensarbetet i lärarutbildningen är att fördjupa våra kunskaper
inom det kommande läraryrket. Vi anser att vi lärt oss en hel del med hjälp av detta
examensarbete. Särskilt vill vi påpeka att vi upptäckt att till och med vi som ansåg oss ganska
pålästa inom respektive inriktning blev förvånade över att likheterna dessa förskolor emellan
var så stora. Större än vi redan trodde. Vi såg också att lärarrollen och dess metoder inte
skilde sig så mycket åt, även om metoderna när det gäller projekt och materiel innebar tydliga
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skillnader. Dessa hjälpmedel gav barnen ändå liknande erfarenheter och lärdomar inom
matematikens värld, tror vi. Vi är fortfarande lite osäkra på detta och önskar därför att någon
som ska skriva sitt examensarbete kan tänka sig att undersöka detta mera ingående. Kanske
kan de jämföra barnens lärdomar inom matematiken exempelvis med Skolverkets
analysschema i matematik och se hur väl inriktningarna lever upp till läroplansmålen. En
annan vinkel på matematikkunskaperna är att ”mäta” hur väl Montessoripedagogiken och
Reggio Emiliafilosofin lever upp till sina egna matematikmål. Lever de som de lär? En fråga
till som är intressant är huruvida lärarna själva uppfattar sig arbeta utvecklingspsykologiskt
och/eller utvecklingspedagogiskt, såsom vi uppfattade dem i våra undersökningar. Nästa fråga
kan vara huruvida Reggio Emilia ser sig använda de ”metoder” i sin verksamhet som vi ansåg
oss se. Ytterligare en vinkling kan vara att mera noggrant granska hur Montessori låter
barnens sociala, emotionella och fysiska utveckling gå hand i hand med den intellektuella
samt hur Reggio Emilia använder sig av de 100 språk Malaguzzi förordade.

Ett helt annat perspektiv som för oss blivit intressant under denna undersökning är att göra
fallstudier med experiment inom de båda inriktningarnas matematik och koppla detta till att
anpassa verksamheten efter barns olika lärstilar. Ytterligare en intressant fråga är att intervjua
lärarna om hur de får in helheten i matematiken, socialt, emotionellt, fysiskt, i samhället, i
demokratin.

Med våra nya kunskaper inom detta område i våra ryggsäckar kommer vi att, inom våra
kommande lärargärningar, låta oss inspireras och använda oss utav det positiva engagemanget
för barnen, se barnen och följa deras intentioner. Precis så som Malaguzzi och Montessori
ville att vi skulle möta framtidens demokratiska samhällsmedborgare och se matematikens
användningsområde däri. Säkerligen kommer vi att förvissa oss om att barnen uppfattat sitt
eget lärande inom matematiken på flertalet olika sätt och dessutom lyfta prematematiska
begrepp i hela barnens vardag i förskolan. I fortsatt forskning skulle det därför vara mycket
intressant att intervjua barnen om vad de tycker känns meningsfullt!

Vår slutsats är att Montessori inte bara arbetar med att räkna pärlor och Reggio Emilia inte
bara med ljusprojekt! De låter verkligen barnen utveckla sin förmåga att upptäcka och
använda matematiken i meningsfulla sammanhang, båda två!
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Bilaga 1

Informationsbrev

Hej!

Vi är två distanslärarstudenter från Växjö Universitet som heter Carina Borg och Monica

Jonskog. Vårterminen 08 skriver vi examensarbete med fokus på matematik i förskolan.

Syftet med studien är undersöka hur förskolor med Reggio Emilia och Montessoripedagogik

arbetar med matematik. Vår huvudfråga är att se hur matematiken synliggörs för barnen i

respektive verksamhet.

Studien kommer att genomföras genom observationer av pedagogernas arbete samt intervjuer

med pedagogerna därefter. Observationerna och intervjuerna kommer att bearbetas och

analyseras utifrån relevant litteratur i arbetet. Resultatet kommer sedan att redovisas i

kommande examensarbete.

När vi kommer att observera och intervjua vill vi gärna dokumentera med hjälp av

inspelningsbar mp3-spelare/bandspelare eller videokamera och digitalkamera, för att få

korrekt information av intervjun, vi hoppas det går bra. Bilderna vi tar kommer inte att

publiceras i arbetet, utan hjälper enbart oss att samla in information till vårt arbete. Allt detta

bild- och ljudmaterial raderas.

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. Allt material kommer att

behandlas konfidentiellt och ingen skall kunna identifiera personerna, utifrån det färdiga

arbetet. Materialet kommer endast att nyttjas i detta ändamål.

Vi är mycket tacksamma för deltagandet i undersökningen och du är välkommen att höra av

dig till oss om det är något du undrar över.

Med vänliga hälsningar

Monica Jonskog
Tel: 0480-49 06 88
Mobil: 070-227 81 57
E-post: monica.jonskog@edu.kalmar.se

Carina Borg
Tel: 0455 – 427 93
Mobil: 0709 – 710 885
E-post: lasseocarina.borg@home.se
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Intervjufrågor:

1. Är matematik ett prioriterat mål på denna förskola?
Eventuell följdfråga: Berätta hur: Läroplan/lokal arbetsplan/skolplan/pedagogik?

2. När ni arbetar med matematik med barnen, vad gör ni då – berätta!
D.v.s..: Hur lär barn matematik här på denna förskola?

Konkreta exempel:
Följdfrågor:
Hur gör barnen?
Vad använder/väljer barnen?

3. I vilka olika situationer/sammanhang skapas intressanta (och skapande) möten
mellan barnen i matematiken?

Berätta konkret:
Hur (Metoder + Materiel/verktyg) och När
Följdfrågor med uppslag:

a. Montessorimateriel
b. reggioteman
c. samling rim & ramsor, mattepåsar
d. måltid
e. på- och avklädning
f. omsorg
g. utomhus
h. leken spel
i. ateljé
j. sagor
k. dukning
l. bygglek
m.bakning
n. annat? Samtal/intervjuer…

4. Hur förstår/upptäcker barnen att detta är matematik?
Kan du ge konkreta exempel?

5. Hur synliggör du som lärare matematiken för barnen?
Konkreta exempel: genom att…

6. På vilket sätt tror du att barnen känner att detta är meningsfullt?
Hur tar du reda på det?

7. Vilka hinder och möjligheter finns?
Konkreta exempel: Anser du att du kan/har möjlighet att leva och lära
enligt Reggio Emiliafilosofin/ Montessoripedagogiken?

8. Ingår matematik i din utbildning?
Förskollärareutbildning, montessori/reggio-lärarutbildning, fortbildning…
Följdfrågor: Hur gör du som lärare? Vilken är din funktion?
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Barnet har hundra språk
Hundra händer
Hundra tankar

Hundra sätt att tänka
Att leka och att tala på hundra alltid hundra

Sätt att lyssna
Att förundras att tycka om

Hundra lustar
Att sjunga och förstå

Hundra världar
Att uppfinna

Hundra världar
Att drömma fram.

Ett barn har
Hundra språk

(och därtill hundra hundra hundra)
men berövas nittionio.
Skolan och kulturen

Skiljer huvudet och kroppen.
Man ber barn:

Att tänka utan händer
Att handla utan huvud
Att lyssna men inte tala

Att begripa utan glädjen i
Att hänföras och överraskas
Annat än till påsk och jul.

Man ber dem:
Att bara upptäcka den värld som redan finns

Och av alla hundra
Berövar man dem nittionio.

Man säger dem:
Att leken och arbetet

Det verkliga och det inbillade
Vetenskapen och fantasin

Himlen och jorden förnuftet och drömmarna
Är företeelser

Som inte hänger ihop.
Man säger dem

Att det inte finns hundra
Men barnet säger:

Tvärtom, det är hundra som finns.

Loris Malaguzzi
Översättning: Anna Barsotti
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