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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att undersöka olika pedagogiska inriktningars 

arbete med momentet geometri, för att få en inblick i vilket arbetsätt de 

har med former, rumsuppfattning och mätning som här representerar 

begreppet geometri. 

Studien beskriver de olika inriktningarnas kunskapssyn och arbetssätt 

som framkommit genom intervjuer av pedagoger inom Reggio Emilia, 

Montessori och I Ur och Skur. 

Alla de pedagogiska inriktningarna arbetade med geometri på skilda sätt 

utifrån sin inriktning, alla fick med de delar som här representerar 

geometri men kunskaperna hos pedagogerna kring geometri på djupet var 

skiftande och det handlar ofta mer om hur insatt pedagogen är i såväl 

ämnet som arbetssättet. 
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1 Inledning 
Matematik är ett område som enligt vår upplevelse inte har haft en så stor plats på 

förskolan. I den mån den har synliggjorts har det enligt vår uppfattning mestadels 

handlat om ett medvetet arbete kring räkning och antalsuppfattning. Matematiken kan 

belysas i vardagen och i många aktiviteter men har traditionellt sett inte lyfts och 

synliggjorts så mycket ute i förskolorna. En orsak till detta kan vara pedagogernas egna 

förhållningssätt till matematik. Björklund (2008) menar att matematik är ett ämne som 

kan vara svårt för vuxna att ta till sig eftersom det ofta blir fokus på det abstrakta som 

siffror och diagram istället för att uppmärksamma den matematik som finns i vardagen 

på en förskola. 

Matematik är förutom antal exempelvis också mätning, rumsuppfattning, och former 

samt finns närvarande i lekar och samtal. Barns möten med matematik sker i den 

pedagogiska miljö de vistas i och pedagogen har ett uppdrag att belysa de upptäckter 

barn gör och skapa en dialog kring dessa för att utveckla kunskaperna. För att kunna 

göra detta behövs en kunskap om vad matematik är och hur barn lär matematik. 

Innan barn ställs inför eller upptäcker antal och räkning utforskar de sin miljö på ett 

väldigt konkret sätt. De stoppar saker i munnen och klämmer och känner med alla 

sinnen. Ett barn upptäcker matematiken genom att bygga med klossar och en till synes 

enkel lek med en boll kan få barnet att upptäcka andra klotformer i vardagen. 

Matematiken finns också i rumsuppfattningen och barn utgår ofta ifrån sig själv för att 

upptäcka och utforska rummet. Synliggörandet handlar om vad pedagogen väljer att 

uppmärksamma och se i barnets upptäckande. Det är viktigt att medvetandegöra och 

sätta ord på barnens upptäckter och vara delaktig i utvecklingen. Doverborg (2006) 

uttrycker att de tidiga matematiska upptäckterna barn gör är relaterade till omvärlden 

och därför bör pedagogerna synliggöra och ge barn möjligheter att reflektera över den 

vardag de möter. 

Alla förskolor har en gemensam läroplan Lpfö 98 som är ett styrdokument (Skolverket 

2010). Det innebär förenklat att det som står där i skall finnas i den verksamhet som 

bedrivs. Olika förskolor kan i sin tur ha olika inriktningar eller filosofisk/pedagogisk 

grund. I läroplanen står det beskrivet vad som skall ingå i verksamheten men inte hur 

det skall uppnås och där finns en möjlighet att utveckla en verksamhet utifrån olika 

pedagogiker eller syn på lärande 

Enligt målen för förskolan är antal och räkning bara en del av de matematiska 

kompetenserna. I Lpfö 98 står det att“ Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, ”samt utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning 

och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring,” (Skolverket 2010, s. 10). Läroplanen tar upp begreppen 

form, rum och mätning men ingenstans i läroplanen nämns geometri som ett samlat 

begrepp samtidigt som Persson (2006) nämner Wittman som menar att forskningen 

inom barns geometrikunskaper är eftersatt om man jämför med barns kunnande inom 

räkning och antal. Detta gör att det kan finnas svårigheter i att utforma en bra lärmiljö 

vad gäller uppfattningar kring geometri. Vi upplevde att detta kunde vara ett intressant 

område att forska på och därför har vi valt att fokusera på geometri i vår undersökning. 



  
 

2 

 

Genom diskussioner vi haft under vår förskollärarutbildning kring olika pedagogiska 

inriktningar framkom det att Reggio Emilia, Montessori och I Ur och Skur använder sig 

av material på olika sätt. Inom Reggio Emilia finns det inga färdiga material att tillgå 

utan det material som finns ska vara möjligt att skapa med efter egen kreativitet och 

fantasi. Inom Montessoripedagogiken finns det färdiga material för att arbeta med 

specifika syften. I Ur och Skur använder sig av det utomhusmiljön har att erbjuda. 

Utifrån denna diskussion blev vi intresserade av hur begreppet geometri tolkas och hur 

de olika inriktningarna Reggio Emilia, Montessori och I Ur och Skur arbetar med 

geometri utifrån sin pedagogik. 
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2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka hur tre olika förskolor arbetar med momentet 

geometri utifrån sina olika pedagogiska inriktningar. De pedagogiska inriktningar vi 

valt är Reggio Emilia, Montessori och I Ur och Skur 

Frågeställningar 

Vilka delar av geometri arbetar pedagogerna med? 

Vilka material använder pedagogerna sig av? 

Hur använder pedagogerna materialet? 
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3 Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till syftet och frågeställningen 

3.1 Matematik i förskolan 

Barn möter matematiken tidigt och i förskolan finns det många möjligheter att ta vara 

på detta. Solem och Reikerås (2004) beskriver att matematiken finns runt omkring oss 

och att barnets miljö i förskolan är full av upplevelser och skeenden som går att koppla 

till matematik. Rent praktiskt finns det matematik i många företeelser i förskolan. 

Solem och Reikerås (2004) beskriver matematiskt arbete genom Alan Bishops sex 

aktiviteter som de menar ger en god förklaring på den matematik som återfinns på en 

förskola. Dessa sex aktiviteter består av ”förklaring och argumentation” vilka kan 

kopplas till hur barn resonerar och diskuterar kring olika matematiska dilemman. 

”Lokalisering” är ytterligare en aktivitet som exempelvis kan handla om att öva på 

lägesord eller rita kartor. De övriga är ”design”, ”mätning”, ”räkning”, ”lekar och spel” 

som i förskolans arbete kan exemplifieras av arbetet med färg, form, mätning av 

sträckor eller antalsuppfattning. Barnen får även till sig matematik genom att spela 

tärningsspel, memory eller genom att lägga pussel. De förutsättningar som finns att bli 

varse matematiken i förskolan är enligt författarna förknippade med de aktiviteter som 

förekommer. På förskolan finns det möjligheter att rita, arbeta med pärlplattor, leka 

rollekar, bygga, upptäcka och arbeta med olika material. Det finns alla förutsättningar 

att lyfta den matematik som finns däri och synliggöra den för barnen. I Lpfö 98 står det 

beskrivet vilka färdigheter förskolan har att utveckla hos varje barn. 

 

 utvecklar sin förståelse för rum, form, läge, och riktning och grundläggande 

egenskaper hos mängder, antal, ordning, och talbegrepp samt för mätning , tid 

och förändring 

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

och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar 

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

begrepp och samband mellan begrepp 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang (Skolverket 

2010 s.10 ) 

 

Björklund (2009) skriver att den värld som barnen möter och undersöker är matematisk 

och att de strategier barn använder är något som pedagogen måste bekräfta och 

benämna för att de skall utvecklas. Barns omvärldsförståelse bygger på de erfarenheter 

de har av olika skeenden och jämförelserna dem emellan. Matematiken är alltså något 

som finns naturligt inom oss från födseln och genom att försöka förstå hur barn tänker 

kring matematik går det också att hitta vägar till att ge barn de färdigheter som behövs 

för att utveckla ett matematiskt tänkande. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) utvecklar ett resonemang kring att barn 

upplever matematik med hela kroppen och att barnet ofta utgår ifrån sig själv när det 

upptäcker och utforskar. Författarna menar att barn har olika utgångspunkt i hur de erfar 

matematik och att dessa är viktiga att ta vara på i fortsatt utvecklande av de matematiska 

tankarna. 
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3.2 Geometri 

De geometriska grunderna som Löwing (2011) lyfter fram är rumsuppfattning, sortering 

och klassificering av exempelvis geometriska former samt konservation av area och 

volym. Löwing uttrycker att läroplanens utvecklingsmål kring matematik syftar till att 

barnen när de lämnar förskoleklassen borde ha fått kunskaper kring de vanligaste 

lägesorden och ha en uppfattning kring hur vi mäter och varför samt kunna “konservera 

såväl antal som längd och area”. Björklund (2008) beskriver utförligare att konservering 

av mängd är en förståelse av att mängden är densamma om inget läggs till eller dras 

ifrån. Detta kan illustreras genom att en bit lera kan formas på olika sätt och bli lång 

eller kort men det är fortfarande samma mängd. 

 

I ett djupare perspektiv handlar geometri om det som Löwing benämner “egenskaper 

hos figurer och kroppar”. Författaren menar att för att få en djupare förståelse för dessa 

egenskaper så behövs det tillgång till de rätta begreppen och en språkförståelse kring 

dessa. Ahlberg (2000) skriver att förskolan bör föra matematiska samtal med barnen för 

att få dem att uppmärksamma de olika begreppen och reflektera över egenskaper, 

likheter och skillnader. Björklund (2008) beskriver också att det är viktigt att utveckla 

kunskaperna kring likheter och skillnader genom att utforska och få insikt i vad det är 

som gör att det är likheter och skillnader. Barn bör därför ges tillfällen att utforska med 

alla sinnen och att de blir uppmärksammade genom pedagogens språkbruk vilka 

skillnader/likheter de upptäcker. 

 
3.2.1 Former 

Ett föremål kan bedömas utifrån många kriterier varav form är ett utav dem. Olika 

former, både tvådimensionella och tredimensionella, finns runt omkring oss i vardagen 

både inomhus och utomhus. Några av de former barnen möter genom lekmaterial från 

tidig ålder är kvadrat-kub, cirkel-klot och triangel-pyramid (Solem & Reikerås 2004). 

Enligt Rönning (2006) bör barn möta geometriska figurer i olika positioner, storlekar 

och i samspel med andra geometriska former för att få en så kallad varierad 

begreppsstimulering. Solem och Reikerås (2004) menar att barn vidgar sina perspektiv 

av tvådimensionella former genom att exempelvis bygga med klossar som är 

tredimensionella. 

 

Löwing (2011) skriver också att kunskapen kring hur de olika geometriska figurerna 

benämns är viktig men framförallt är det viktigt att belysa egenskaperna hos dessa 

former. 
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3.2.2 Mätning 

Geometri betyder jordmätning. Aktiviteten mätning är också en av de kategorier som 

Bishop anger i sin beskrivning av matematik som återfinns på förskolan. Likaså anges 

det i Lpfö 98 att mätning är ett av de områden som förskolan ska medverka till att barn 

utvecklar färdigheter kring. Solem och Reikerås (2004) menar att mätning till stor del 

handlar om jämförelser. I jämförelserna används ofta begrepp såsom kort, lång, liten 

och stor. Mätning har inte bara med längd att göra utan det går även att mäta volymer 

och vikter. 

 
3.2.3 Rumsuppfattning 

Solem och Reikerås (2004) skriver att barn använder hela kroppen vid utforskandet av 

rummet. Den rumsliga förståelsen ökas med hjälp av begrepp som exempelvis uttrycker 

avstånd, bredd, djup och riktning. Olika aktiviteter på förskolan såsom exempelvis 

kojjbygge, bollekar eller rita kartor kan ge barnen en uppfattning av dessa begrepp. En 

vidare utveckling av detta är placeringar. Med detta menas var i rummet olika objekt 

finns. Vanliga placeringsord är över, på, under och i. 

 

Persson (2006) skriver att många delar av geometrin utgår ifrån rumsuppfattningen. För 

att kunna utveckla begrepp och en jämförande förståelse är utforskandet av rummet och 

det som finns i rummet en viktig del. Utgångspunkten i detta är barnets egen kropp och 

hur barnet förhåller sig till omgivningen. Författaren tar även upp bygg och 

konstruktionsleken som ett exempel där barn utforskar olika begrepp som har med 

rumsuppfattning att göra.  

 

3.3 Reggio Emilia 

Loris Malaguzzi kan anses vara grundaren av Reggio Emilias filosofi enligt Gedin och 

Sjöblom (1995). Orsaken till att det är en pedagogisk filosofi och inte en metod beror på 

att de förutsättningar lärandet har hela tiden ändras och att de bakomliggande 

vetenskapliga teorierna inte kan jämställas med hur det praktiska arbetet sker. Det är 

också viktigt i vilken tid barnet lever i och vilka dess förutsättningar är som en helhet. 

De första förskolorna inom Reggio Emilia byggdes av föräldrar efter andra världskrigets 

slut och var sprungna ur tanken att fascismen aldrig skulle få fäste igen (Gedin & 

Sjöblom 1995). 

 

3.3.1 Barnsyn/Kunskapssyn 

Enligt Reggio Emilias filosofi är alla barn unika och de har ett eget uttryckssätt. De är 

sammanknutna med den världen de lever i och har tillgång till (Gedin & Sjöblom 1995). 

För att kunna förstå barnen måste vi förstå den värld de lever i. Reggio Emilia har fokus 

på processen och inte på det färdiga resultatet. I processen samspelar barn och 

pedagoger på lika villkor och utforskar på så sätt olika företeelser inom förskolans 

värld. Lärandet är någonting som sker i ett möte. Mötet kan vara mellan människor eller 

mellan människor och material. Lärandet handlar om att ställa frågor, utforska och 

upptäcka det som redan händer tillsammans med andra. I en relation med andra skapas 

identiteten och den är beroende av hur vi bemöts och i vilka sammanhang vi möts 

(Palmer 2011). 

 

I det pedagogiska mötet framgår också att makten och kunskapen inte är enbart hos den 

vuxna utan att barn är kompetenta och kan ta ansvar för sitt eget lärande i ett samspel. 

Pedagogens arbete blir att tillsammans med barnet driva projektet eller temaarbetet 
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framåt. Det är viktigt att ta tillvara på den kunskap barnen redan har kring det som skall 

utforskas och att de får möjlighet att arbeta tillsammans. Här blir det också tydligt att 

den miljön vi vistas i också blir viktig eftersom den medverkar till hur vi ser på det 

kompetenta barnet (Åberg & LenzTaguchi 2005). 

 

Gedin och Sjöblom (1995) tar upp Reggio Emilias tre pedagoger, dessa är 

förskollärarna, barngruppen och miljön. Miljön som den tredje pedagogen skall forma 

en lust och vilja till att utforska och uttrycka sig. Miljön är en förutsättning för att kunna 

använda alla sina språk att utvecklas. Barnen möts i rummet och genom rummens 

utformning avspeglas barnens intressen och ger möjligheter till att arbeta och utvecklas 

(Åberg & LenzTaguchi 2005). Enligt Abbott och Nutbrown (2005) är en viktig del av 

utformningen i en Reggio Emilia inspirerad förskola det som kallas piazzan. Detta är en 

samlingsplats där alla barn på förskolan och de som arbetar på förskolan kan mötas. 

 

 
3.3.2 Arbetssätt 

Kennedy (1999) menar att de material som erbjuds inom Reggio Emilias pedagogiska 

filosofi är det som barnen själva vill utforska. Däremot får pedagogerna se till att det 

finns möjligheter för ett utforskande. Det är som sagt inte bara det mänskliga mötet som 

är intressant utan även det mänskliga mötet med material och vad som händer när olika 

material möts. Materialen skall vara tillgängliga och arrangerade på ett sätt som väcker 

inspiration och upptäckarglädje. Palmer (2011) beskriver hur hon i sitt arbete som lärare 

iakttog barns lek och vad de var intresserade av. Genom att dokumentera dessa 

händelser gick det att utgå ifrån det barnen visade intresse för och skapa meningsfulla 

sammanhang för lärandet. 

 

Rummen i en Reggio Emilia förskola kan vara utformade för att passa t ex ett 

matematiskt syfte. Rummen utformas för att ta vara på barns lust till utforskande. 

Material som ofta återfinns är sådana som utmanar och inte har ett givet syfte 

exempelvis olika former såsom trianglar och kvadrater och gärna material i olika 

storlekar och tyngd. Det får gärna vara mycket av materialet så att det går att skapa utan 

begränsningar. Annat arbetsmaterial som ofta förekommer är ljusbord, speglar och 

stafflier. Det som är viktigt är tillgängligheten till materialet att det finns i barns nivå 

(Mylesand 2007).  

 

3.4 Montessoripedagogik 

Montessoripedagogiken grundar sig på Maria Montessoris (1870 - 1952) iakttagelser 

och studier av mentalt handikappade barn som levde på sjukhus isolerade från adekvat 

stimulans. Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och efter att ha slutfört 

sina studier kom hon i kontakt med barn med mentala handikapp genom att hon ingick i 

ett forskarlag som studerade dessa barn. Hon blev mycket berörd av barnen på sjukhuset 

och ansåg att de borde stimuleras mer (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 

1997). 

 

Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) beskriver vidare hur Maria 

Montessori studerade fransmännen Edouard Seguin och Jean Itards arbete med mentalt 

handikappade och dövstumma barn. De båda männen hade utvecklat material som 

tränade och stimulerade olika sinnesfunktioner hos mentalt handikappade barn och 

Maria Montessori fick möjlighet att pröva och vidareutveckla dessa material vilket 
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resulterade i att hon ansåg att dessa även kunde brukas av normalbegåvade barn 

(Montessori 1987). 

 

Montessoripedagogiken utgår från den kognitiva teorin där man anser att lärandet inte är 

en produkt utan en process. Piaget är en av förespråkarna för den kognitiva teorin och 

menar också att barns mentala utveckling är en följd av perioder som bygger på 

varandra och under varje period bildas och sammanfogas ny kunskap med den gamla 

(Polk Lillard 1993). Maria Montessori upptäckte genom sina observationer av barn att 

de har en unik förmåga till inlärning och att de lär sig med hela kroppen och behöver 

utvecklas på alla plan - emotionellt, socialt, motoriskt, andligt och intellektuellt. Barnen 

ska även själva få välja aktivitet och om de vill arbeta själva eller i grupp då det är då 

som inlärningen blir som mest effektiv (Montessori 1987). 

 

3.4.1 Barnsyn/Kunskapssyn 

Montessoripedagogiken bygger på att ha tilltro till barnets förmåga och se deras behov i 

olika skeden av livet. De olika skeenden av livet benämner Montessori som sensitiva 

perioder. Under dessa perioder ansåg Montessori att barnen är extra känsliga för vissa 

företeelser och har då som lättast att utveckla dessa förmågor. De sensitiva perioderna är 

av övergående natur och Montessori ansåg att det är av största vikt att pedagogerna har 

ständigt pågående observationer av barnen för att ge barnen adekvat stimuli (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds 1997). 

 

Polk Lillard (1993) beskriver hur Maria Montessori utvecklade en pedagogisk filosofi 

som följde en del av Pestalozzis, Rousseaus och Fröbels spår med deras tankar som 

betonar vikten av att ta vara på barnets medfödda förmåga och möjlighet att utvecklas i 

en miljö av frihet och kärlek. Genom att observera barnen upplevde Montessori att 

barnen är beroende av samspel med sin omgivning både med människor och ting 

(materialen) och att det är genom denna växelverkan som utveckling sker. Montessori 

(1987) menade också att denna växelverkan lärde barnen att förstå sig själva och sin 

omvärld. Frihet är också ett nyckelord för Maria Montessori och betonade då att det 

avser frihet under ansvar inte frihet från ansvar. 

 

3.4.2 Arbetssätt 

I Montessoriförskolan är den förberedda miljön grund för all aktivitet och den ska vara 

utformad så att den tillgodoser barnens olika behov och utvecklingsnivåer. Maria 

Montessori ansåg att barn har ett stort behov av ordning i sin omgivning och det är 

pedagogens uppgift att se till att miljön är iordningställd och att materialen stimulerar 

till aktivitet. Möblerna ska vara i barnens storlek och materialen ska vara tillgängliga på 

hyllor i barnens nivå. (Montessori 1987). 

 

Montessorimaterialen är utformade på så sätt att de ger barnen en konkret upplevelse av 

de olika ämnena som finns i Montessoriförskolan. Materialen grupperas i praktisk och 

sensorisk/sinnestränande material, material för matematik, kultur och språk. Allt 

material finns endast i ett exemplar och är placerat på sin bestämda plats (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds 1997). 

 

Maria Montessori menade att varje material har både ett direkt och ett indirekt syfte. 

Med direkt syfte menas det som barnen lär sig när de arbetar konkret med ett material 
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och det indirekta syftet med materialet är att det förbereder för kommande inlärning 

(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997). 

 

Det sensoriska eller sinnestränande materialet som det också kallas är ett material som 

stödjer barnets naturliga utveckling då de tränar de olika sinnena syn, hörsel, känsel, 

lukt och smak. Genom att arbeta med det sensoriska materialet får barnen nya 

erfarenheter och struktur på sin kunskap. De får en konkret upplevelse av abstrakta 

begrepp som storlek och längd, liten/stor, lång/kort och geometriska begrepp - cirkel, 

kvadrat, triangel genom att använda sinnen som syn och känsel. Inom 

montessoripedagogiken menar man att de sensoriska material förbereder för den första 

matematikinlärningen då barnen redan från tidig ålder kommit i konkret kontakt med 

längd, volym, prismor, cylindrar osv. Det första matematikmaterialet är alltså till för att 

barnen ska kunna gå från konkret inlärning där de upptäcker matematiska mönster och 

lagar till att arbeta och tänka matematik på ett mer abstrakt sätt (Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds 1997). 

 

3.5 I Ur och Skur 

I Ur och Skur är en pedagogik som vill ta vara på det som naturen har att erbjuda och 

även tillföra en tanke kring att värna vår miljö och att leva i samklang med naturen. 

Enligt Ur och Skurpedagogiken tillfredställs barns behov av kunskap, rörelse och 

gemenskap genom att vistas i naturen. Genom att vistas i och få kunskap om naturen får 

barnen naturkänsla och en uppfattning och förståelse för sambanden i sin omvärld. 

Westerlund (2009).  

 

Förskolor som arbetar med denna tanke har funnits sedan 1985 och två medlemmar av 

friluftsfrämjandet Siw Linde och Susanne Drougge grundade konceptet “I Ur och 

Skur”. Utevistelse ska vara en naturlig och vardaglig del i verksamheten och 

upplevelserna och verklighetsförankringen är det centrala. Utomhuspedagogik innefattar 

inte bara natur och friluftskunskap utan övriga ämnen såsom geografi, kultur, språk, 

historia och matematik är också naturliga inslag i den dagliga verksamheten. En av 

delarna i att få kalla sig en Ur och skur förskola är att alla de som arbetar där skall ha en 

utbildning genom Friluftsfrämjandet (Gedin & Sjöblom 1995). 

 

3.5.1 Barnsyn/kunskapssyn 

Utomhuspedagogikens barnsyn enligt Westerlund (2009) är att barnet hela tiden är i 

centrum och att ledarna ser till barnets olika behov och utvecklingsnivåer. Genom att 

barnet blir sett utifrån sina behov, erfarenheter och förmågor får de förtroende till sitt 

eget lärande. I Ur och Skurpedagogiken är baserad på upplevelsebaserat lärande dvs ett 

holistiskt lärande. En holistisk syn på lärande innebär att lärandet riktar sig till hela 

barnet. I Ur och Skurpedagogikens barnsyn menar att barnet är en social, tänkande, 

fysisk, emotionell och själslig varelse som hela tiden är aktiv i lärandeprocessen. 

 

Det upplevelsebaserade lärandet innebär många möjligheter till att göra kopplingar 

mellan intellekt, kropp och själ genom direkta upplevelser. Det som upplevs med alla 

sinnen och hela kroppen ger bestående kunskap enligt I Ur och Skurpedagogiken. 

Genom att kunskapen upplevs och befästs blir den ett naturligt språk för barnen då de 

har den egna erfarenheten att vila mot inte bara det som ledaren i verksamheten 

undervisar om. Utomhuspedagogik är en process där barns upptäckter och utforskande 

leder till kunskap som förenar begrepp och erfarenheter (Westerlund 2009). 
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3.5.2 Arbetssätt 

Fridh, Grönvall, Kristensson, Magnusson, Svensson och Zederfeldt (2004) förklarar att 

I Ur och Skurverksamhetens förskolemiljö är det den omgivande miljön som blir 

barnets arbetsmaterial. Med hjälp av en variationsrik naturmiljö som bjuder in och 

inspirerar barnet till att uppleva med alla sinnen utmanas barnet till att utvecklas och 

söka nya kunskaper och erfarenheter. 

 

Författarna beskriver också att pinnar i olika dimensioner exempelvis kan bli ett 

material som stimulerar den matematiska förståelsen för mätning. Med hjälp av 

pinnarna kan barnen där mäta olika föremål eller sig själva, träna olika begrepp såsom 

kort - lång, tjock - smal. Föremål i omgivningen såsom stenar, kottar, blommor kan 

användas till att räkna och sortera, klassificera. 

 

Begrepp som handlar om vikt kan exempelvis konkretiseras genom att man tar en sten 

och uppmanar barnet att hitta en som är tyngre eller lättare. På så sätt baseras 

inlärningen på faktiska upplevelser då barnet rent konkret får lyfta en sten och känna 

vikten för att sedan jämföra och hitta en lättare. Oftast är den naturliga miljön utmanade 

nog för att tillfredsställa barnets utveckling men ibland kompletterar ledarna miljön med 

t.ex. rep, bollar, hinkar och vågar för att stimulera än mer (Fridh m.fl 2004). 

 

3.6 Likheter och skillnader mellan de olika inriktningarna 

 

3.6.1 Barnsyn/kunskapssyn 

Barn lär med alla sinnen och hela kroppen. Inom I Ur och Skur uttrycks detta genom att 

kunskap erövras genom att uppleva med hela kroppen och alla sinnen (Westerlund 

2007). Montessoripedagogiken har en grund i att barn lär med hela kroppen och 

behöver utvecklas genom stimulans emotionellt, socialt, andligt, motoriskt och 

intellektuellt (Montessori 1987). Reggio Emilia har motsvarigheten i de hundra språken 

som barn har att lära igenom. Barn behöver alla sinnen för att lära (Åberg Lenz & 

Taguchi 2005). 

 

Det finns även likheter i att alla betonar vikten av att bemöta barnet där det är. 

Skillnaderna ligger i att Montessori till viss del tar avstamp i utvecklingspsykologin 

genom att arbeta utifrån barns olika sensitiva perioder då de anses vara mer mottagliga 

för stimulans medan Reggio Emilia vilar på tanken att de helt utgår ifrån barns intressen 

och bygger vidare på det. I Ur och Skur menar att barn lär genom upplevelser och att de 

utgår ifrån barns behov, erfarenheter och förmågor. 

 

Montessori och Reggio nämner båda processen som en del av lärandet. Det går också att 

tolka I Ur och Skur som processinriktat då de vill ta till vara upplevelserna i naturen. 

Utomhuspedagogiken leder till att de erfarenheter barn gör är kopplade till den natur 

som omger dem och inspirerar till ytterligare utveckling. 

 

3.6.2 Arbetssätt 

Det finns vissa likheter mellan Montessori och Reggio Emilia vad gäller hur de arbetar 

med miljö. 
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Inom Montessori är den förberedda miljön en del av arbetssättet då förskolan bör vara 

iordningsställd och locka barnen till att söka kunskaper inom de olika ämnesområdena. 

Vad gäller materialen så har Montessori en klar tanke med sitt arbetssätt där det är 

viktigt hur materialet presenteras och att de är arrangerade i en viss ordning. Det är 

också viktigt med en presentation av materialen där barnet får en inblick i hur materialet 

skall användas. Reggio Emilias arbetssätt är att materialet skall vara tillgängligt och 

presenterat på ett inbjudande sätt. Miljön är viktig och skall tala till barnet. Genom att 

iaktta barnet och se det utforskande som sker går det att anpassa miljö och material efter 

intresse. Barn och pedagoger arbetar tillsammans. 

 

Skillnaden mellan Montessoripedagogiken och den filosofi som Reggio Emilia har är att 

de material som Montessori använder sig av har en förutbestämd pedagogisk tanke. 

Inom Reggio Emilia är det barnen som skapar syftet genom användandet av materialen. 

 

I Ur och Skur däremot finns en tanke att miljön som finns omkring oss är tillräcklig för 

ett aktivt lärande. I naturen finns alla de material som utmanar barnet att uppleva med 

alla sinnen. Det är viktigt att uppmuntra till en aktiv inlärning där tanken är att det som 

upplevs med alla sinnen blir bestående. Pedagogen leder barn till utforskande och 

samarbete.  
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4 Metod 
 

4.1 Urval 

Inför undersökningen valde vi att kontakta tre förskolor, en Reggio Emilia-inspirerad 

förskola, en Montessoriförskola och en I Ur och Skurförskola för att få möjlighet att 

utföra intervjuer med de olika arbetslagen. Vi har sammanlagt intervjuat åtta pedagoger 

på de olika förskolorna. Vi har gjort vad Bryman (2002) kallar ett bekvämlighetsurval 

av förskoleverksamheter i vår geografiska närhet som får representera de olika 

inriktningarna.  

 

Förskola A är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Förskolan är byggd med tanke på 

att det skall bedrivas pedagogik utifrån Reggio Emilias tankar. Förskolan har en klar 

indelning av åldrarna 1-2 år, 3-4 år och 5-6 år. Vi intervjuade två pedagoger på 

avdelningen 5-6 år och en pedagog på avdelningen 3 – 4 år.  

 

Förskola B är en Montessoriskola som bedriver verksamhet från förskola upp till tredje 

klass. Förskolan hade egna lokaler och dessa låg i samma byggnad som de äldre 

barnens. Gården var gemensam. Vi intervjuade tre utbildade montessoripedagoger. 

 

Förskola C är en I Ur och Skurförskola som är ett personalkooperativ beläget i en 

anpassad villa. Alla pedagoger är utbildade genom Friluftsfrämjandet. Detta är ett krav 

för att få kalla sig en I ur och Skur-förskola. Det finns olika typer av I Ur och Skur och 

den här specifika förskolan är ute hela dagen en dag i veckan och resterande dagar är de 

ute så mycket som möjligt. Vi intervjuade två pedagoger på I Ur och Skur, den tredje 

avböjde medverkan på plats.  

 

4.2 Val av metod  

Vi har arbetat utifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Inom kvalitativ metod är det en 

fördel att använda sig av intervjuer och deltagande observationer vid datainsamling 

enligt Bryman (2002). Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom det är 

pedagogernas tankar kring frågeställningarna vi är intresserade av. Vi har valt att 

använda oss av semi-strukturerade intervjuer för att upptäcka och identifiera egenskaper 

om uppfattningen av matematik i allmänhet och geometri i synnerhet vid de tre olika 

förskoleverksamheterna. Dessa kännetecknas av att det går att ställa följdfrågor och 

förhålla sig till vad den som intervjuas har för åsikter och upplever som viktigt i frågan. 

För att få besvarat frågeställningarna krävs det svar som ger många detaljer och tankar. 

Vi har använt oss av öppna frågor för att sedan kunna ringa in det vi är ute efter utan att 

vara allt för ledande i våra intervjufrågor. Detta har åstadkommits genom en 

intervjuguide (bilaga B) med några förutbestämda frågor som sedan får 

uppföljningsfrågor (Bryman 2002). 

 

Genom att ha använt oss av en intervjuguide säkerställer vi att alla pedagoger vi 

intervjuar har fått samma grundfrågor att utgå ifrån. Vi har intervjuat alla pedagoger på 

deras respektive förskola. 
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Vi har även gjort en observation av de material som finns på respektive förskola, detta 

har skett genom att vi tillsammans med en pedagog på förskolan har fått en inblick i de 

material som finns och hur de är presenterade.  

 

4.3 Forskningsetiska principer 

Vi har utgått ifrån de forskningsetiska principerna som är framtagna av Vetenskapsrådet 

(2002) på följande sätt: 

 

Genom informationskravet framkommer att deltagandet i undersökningen är frivilligt 

och att det när som helst går att avbryta sin medverkan. Det skall även informeras om 

vad undersökningen har för syfte. Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att 

kontakta förskolorna telefonledes för att boka tid för intervjuer. Vi har berättat vilka vi 

är och att vi är intresserade av att utföra en undersökning i matematikdidaktik. Vi har 

informerat både muntligt och i skrift (se bilaga A) att de närsomhelst kan välja att inte 

delta i undersökningen. 

 

Samtyckeskravet innebär att den som intervjuas kontaktas för att ge sitt samtycke till att 

medverka i undersökningen. Vi har följt detta genom att dela ut ett missivbrev till varje 

pedagog vi intervjuat där det framkommer att de genom sin underskrift samtycker till att 

vara delaktiga i vår undersökning. 

 

I brevet har vi också tagit hänsyn till konfidentialitetskravet vilket innebär att alla 

uppgiftslämnare och de uppgifter de lämnar inte skall föras vidare samt att de försäkras 

anonymitet. Informanterna i undersökningen kommer att avkodas och endast fingerade 

namn användas. Vi kommer även att informera de vi intervjuar om att förskolornas 

namn kommer att avkodas samt namnet på staden som undersökningen görs i. 

 

I enlighet med nyttjandekravet har vi också informerat om att all information vi erhåller 

vid intervjuerna endast kommer att användas för forskningen syfte. 

 

4.4 Genomförande/procedur 

Vi kontaktade tre förskolor med olika pedagogisk inriktning och beskrev vårt syfte att 

göra en undersökning inom matematikdidaktik. Genom missivbrevet som lämnades till 

de tre förskolorna fick de en tydlig förklaring till varför vi gjorde denna undersökning. 

 

Vi fick positiv respons på de tre första vi kontaktade och bestämde tid för ett 

intervjutillfälle. Intervjuerna genomfördes med pedagogerna en och en på varje 

förskola. En av oss intervjuade och en var bisittare. Vi spelade in samtliga intervjuer 

båda två och informerade om detta vid intervjutillfället då även missivbrevet som de fått 

tidigare undertecknades som godkännande för att vi fick använda det som sades i vår 

undersökning. 

 

Vid intervjutillfället på förskola A fick vi intervjua två pedagoger på en 5-6 års 

avdelning och en pedagog på en 3-4 års avdelning. Eftersom alla pedagoger på förskola 

A jobbade med samma inriktning och vi var intresserade av pedagogens syn på sitt 

arbete anser vi att det inte påverkar undersökningens syfte. På förskola B fick vi inte 

intervjua alla pedagoger vid ett och samma tillfälle utan en fick intervjuas senare. Detta 

kan ge en viss påverkan på autenticiteten då pedagogen kan ha fått reda på vilka frågor 
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som ingick i intervjun. På förskola C fick vi intervjua två av pedagogerna. Den tredje 

ville på plats inte medverka. 

 

När vi undersökte materialet och presentationen lade vi tonvikten på den miljö de olika 

inriktningarna är intresserade av. Detta innebär att den miljö och det material vi 

observerade hos Montessori och Reggio Emilia var innemiljön och hos I Ur och Skur 

observerade vi utemiljön. 

 

4.5 Databearbetning 

Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans och såg till att vi båda två spelade in 

intervjuerna. Vi kunde på så sätt säkerställa att ingen data förlorades på grund av 

tekniken. Enligt Bryman (2002) borgar en inspelning för att ingen information går 

förlorad då all uppmärksamhet är på flödet i intervjun. 

 

Vi delade upp transkriberingen av inspelningarna och genomförde den så snart som 

möjligt efter varje intervjutillfälle för att ha en god överblick över det som sades inför 

nästa intervjutillfälle. En fördel enligt Bryman (2002) är att om transkriberingen och 

analysen sker innan nästa intervjutillfälle så finns det en möjlighet att ytterligare slipa 

på sin intervjuteknik inför nästa intervju och på så sätt få ett bättre resultat. Vi gick 

igenom transkriberingen tillsammans och sammanställde ett material utifrån våra 

frågeställningar. När vi gick igenom intervjuerna lade vi tonvikten på den miljö de olika 

inriktningarna berättade om. Detta innebär att den miljö och det material vi observerade 

hos Montessori och Reggio Emilia var innemiljön och hos I Ur och Skur observerade vi 

utemiljön. 

 

Fördelarna med att båda deltar i hela processen är enligt Bryman (2002) att det 

säkerställs att den information vi fått genom den transkriberade intervjun är så korrekt 

som möjligt vad gäller innebörden i det som sägs.  

 

Vi valde att arbeta i ett gemensamt dokument i Google docs där vi båda kunde skriva 

och på så sätt hölls arbetet levande under hela processen. Originaltranskriberingen av 

intervjuerna lades i ett separat dokument som kopierades men sällan öppnades för att 

inte missöden som radering skulle ske. Patel och Davidsson (2011) skriver att man inte 

bör arbeta med originalet utan använda kopiorna under arbetets gång. Författarna 

skriver vidare om vikten av att under arbetets gång dokumentera tankar och reflektioner 

rörande problemområdet som sedan kan komma till nytta i analysen. Dessa reflektioner 

som vi gjorde samlade vi i ett dokument som vi sedan återkom till i våra analyser. 

 

Vi skrev först upp vilka delar av geometri respektive förskola arbetade med stolpvis och 

använde oss i vissa fall av citat för att stödja dessa i analysen. I andra fall valde vi att 

använda oss av en förklarande löpande text. Vi har inte skilt pedagogerna åt på annat 

sätt än genom den pedagogik de representerar eftersom det är helheten av den 

verksamhet de representerar vi är ute efter. 

 

4.6 Tillförlitlighet 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att tillförlitligheten bör löpa som en röd tråd 

genom den kvalitativa forskningsprocessen och vi har genom följande åtgärder försäkrat 

oss om god tillförlitlighet. 
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Vi har använt oss av en relevant forskning för vårt ändamål i utformandet av det 

teoretiska avsnittet. Vi har även försäkrat oss om överförbarhet genom beskrivningen av 

urval och genomförande. Bryman (2002) menar att möjligheten att upprepa 

undersökningen med samma resultat ökar med en ”fyllig beskrivning”. 

 

Vi har utifrån syfte och frågeställningar utformat en intervjuguide för att få svar på det 

eftersökta i så stor utsträckning som möjligt. I de intervjuer som har genomförts har vi 

försökt att hålla oss objektiva genom att vara pålästa i det vi undersöker och inte lägga 

in personliga värderingar utifrån yrkesrollen och tidigare erfarenheter. 

 

Vi har även följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har utformat vid 

våra intervjuer och varit måna om att genomföra intervjuerna i ett lugnt tempo så att tid 

till reflektion kring frågorna som ställts får plats. Vi har också försökt att skapa en så 

trygg miljö som möjligt för att de intervjuade skall känna sig bekväma i situationen. 

 

Intervjuerna har spelats in för att försäkra oss om att ingen information förloras. Vi har 

då också möjlighet att lyssna igenom intervjuerna många gånger och kan på så sätt hitta 

den information som är relevant. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt redovisar vi resultaten från våra intervjuer genom att utgå ifrån 

frågeställningarna  

 

5.1 Vilka delar av geometri arbetar pedagogerna med? 

 

5.1.1 Reggio Emilia 

Alla pedagoger uttrycker specifikt att de arbetar med former såsom trianglar och 

kvadrater. En av pedagogerna nämner att de arbetar både med tvådimensionella och 

tredimensionella föreställningar av former som finns i deras material. Bland annat 

nämner hon de rör de använder när de bygger och att dessa är tredimensionella och 

cylinderformade. 

 

En av pedagogerna nämner rumsuppfattning som att “vi jobbar med hur de rör sig i 

rummet, vi utgår ifrån oss själva och vår kropp. Det handlar om längder i förhållande till 

hur vi upplever vår kroppsuppfattning.”. De övriga uttrycker samma sak med andra ord. 

En pedagog beskriver att barnen ibland på pedagogens anmodan utgår ifrån ritningar vid 

byggen. Dessa ritningar gör barnen själva. Den tredje pedagogen nämner att “de bygger 

hinderbanor eller kulbanor och försöker få till det. Om jag vinklar här så kommer kulan 

att åka dit.”. 

 

Mätningen är något som alla pedagoger tar upp på olika sätt. En pedagog uttrycker att 

de arbetat med mat och gjort egna recept och där ingår mätning och vägning. En annan 

pedagog menar att barnen upplever mätning genom följande uttryck: “vi har gjort den 

längsta tuschpennan, okej vi mäter den.”. 

 

5.1.2 Montessori 

I våra intervjuer framkom att alla pedagoger som vi intervjuade på Montessoriförskolan 

arbetar med geometri i form av rumsuppfattning, former och mätning. 

 

De två första pedagogerna beskrev att de arbetar med former med betoning på kvadrater 

och rektanglar. Detta framkommer genom att en pedagog uttrycker “En kvadrat har 

exempelvis fyra hörn men det har ju en rektangel också men varför kallas de olika?”. En 

av dessa två påtalade även att de även arbetade med former utifrån det tredimensionella, 

stereognostiska sinnet, hon uttrycker “vi har de stereognostiska påsarna som vi kallar 

det för som har med känselsinnet att göra, dimensioner” vidare säger hon “där har vi 

mycket geometri och former i dessa påsar”. 

 

Rumsuppfattning uttrycks genom att pedagogerna talar om att “de bygger kojor och vi 

får en uppfattning om inuti och utanför. En av pedagogerna tog upp begreppet mätning 

och vägning som en ytterligare dimension av geometri, “vi arbetar med former och 

kroppsuppfattning men vi mäter och väger mycket och jämför”. En annan av 

pedagogerna uttrycker det som att “vi tar med oss räknestavar ut och uppmanar barnen 

att hitta kortare och längre pinnar och utmanar dem att uppskatta längden och se om det 

stämmer. 
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5.1.3 I Ur och Skur 

I intervjuerna framkommer att pedagogerna arbetar med former, mätning och 

rumsuppfattning. 

  

En av pedagogerna berättar att de arbetar med olika former och jämför dem med 

varandra.“ Vi arbetar med former, vad de heter och att man ska benämna dem med rätt 

ord exempelvis det här är en kvadrat och det här är en triangel. De heter olika och de ser 

olika ut”. 

 

En av pedagogen säger att de arbetar med mätning i samband med utevistelserna. 

Pedagogen uttrycker sig, “Ute i skogen kan man ta stubbar stora och små. Vad väger 

de? Hur högt blir det? Hur lång är du? Vi lägger kottar, hur många kottar lång är jag?” 

Samma pedagog uttrycker också att de utgår ifrån läroplanen i sitt arbete. “Vi har gått 

mycket efter läroplanen och vilka mål vi skall möta” 

 

Rumsuppfattningen har varit närvarande i deras nuvarande arbete med kroppen och 

temaarbetet “Mitt hem” Det framkommer att de arbetar mycket genom tema och bland 

annat har de arbetat med rumsuppfattning genom att de utforskat sin närmiljö. Barnen 

har arbetat med sina hem och fått beskriva och berätta hur deras hus ser ut. Ett annat 

exempel som pedagogen nämner är “Hur långt är det till affären?” 

 

En av pedagogerna uttrycker att de inte arbetar uttalat med geometri, pedagogen säger: 

“det byggs liksom in i det vi gör, vi använder begreppen i olika teman” 

 
5.1.4 Sammanfattning 

Alla tre inriktningar uttrycker att de arbetar med form, mätning och rumsuppfattning 

och för en dialog med barnen där pedagogerna reflekterar med barnen kring skillnader 

och likheter mellan former. 

 

Form är något som alla nämner på olika sätt och att det är viktigt att benämna dem samt 

diskutera likheter och skillnader. Reggio Emilia och Montessori är de inriktningar som 

uttalar att de arbetar med såväl tvådimensionella som tredimensionella former. 

 

Rumsuppfattning är något som Reggio Emilia arbetar med utifrån kroppen och genom 

bygg och konstruktion. Montessori utforskar rumsuppfattningen genom att bygga kojor 

och reflektera kring olika begrepp som inuti och utanför. I Ur och Skur arbetar med 

rumsuppfattning genom tematiskt arbete där de utforskat närmiljön samt att de har 

beskrivit sina hus. De använder sig också av de material som finns i utemiljön för att 

utveckla förståelsen för lägesord. 

 

Reggio Emilia arbetar med mätning utifrån recept där det finns möjligheter att mäta och 

väga ingredienser och bygg och konstruktion. Montessori utforskar mätning genom att 

jämföra material i naturen med Montessorimaterialet räknestavar. I Ur och Skur arbetar 

med mätning genom naturmaterial som stubbar och kottar i skogen och använder sig av 

kroppen som jämförelse. 

 

5.2 Vilka material använder pedagogerna sig av? 
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5.2.1 Reggio Emilia 

Pedagogernas svar visar att de använder sig av olika sorters material. De nämner alla att 

de arbetar med vad de kallar ”avkodat” material och ”återvinningsmaterial.”. Detta är 

material som inte har en given slutprodukt eller har ett förutbestämt syfte. En av 

pedagogerna säger “Vårt material överlag är i huvudsak avkodat och 

återvinningsmaterial. I vårt konstruktionsrum, har vi rör, LP-skivor, CD- skivor, burkar, 

konservburkar och tomma tejprullar. Det blir andra figurer och helt andra saker. Deras 

byggen blir något som inga andra material kan konstruera. Det blir många tankar ifrån 

barnen och nya begrepp i det arbetet.”. Pedagogerna använder sig också av mandalas, 

klossar och lego samt färdigt material såsom ramskort och matteburkar. Matteburkar 

förklarar en av pedagogerna är ett färdigt material som består av burkar med olika 

innehåll såsom knappar, färgkort, och uppdragskort. Mandalas är färdiga former som 

går att skapa mönster med. 

 

Pedagogerna inom Reggio Emilia framhöll också OH-apparater och ljusbord som ett 

viktigt arbetsmaterial genom att det finns en möjlighet att utforska olika objekt vad 

gäller dimensioner. ”Vi använder oss mycket av geometriska former på ljusbordet och 

OH-apparaten. Då upptäcker barnen formerna i ett annat perspektiv.” En pedagog 

uttrycker att de har material men ändå inte eftersom det inte är färdigställt som inom 

Montessori. 

 
5.2.2 Montessori 

Alla pedagogerna säger att de använder sig av de sensoriska Montessorimaterialen. En 

av pedagogerna nämner att de arbetar med pussel och tangram, en annan återkommer 

till det stereognostiska materialet i form av känselpåsar med tredimensionella former i 

där barnen får träna och uppleva likheter med alla sinnen. Det sensoriska materialet 

såsom bruna trappan, rosa tornet, cylinderblocken och soliderna är materiel som alla 

pedagogerna benämner som grunden i geometriarbetet på en Montessoriförskola. “Det 

sensoriska materialet är förberedande till geometrin, man graderar skillnader och 

likheter och pratar om olika begrepp såsom stor och liten” uttrycker en av pedagogerna. 

Naturmaterial såsom pinnar, stenar används som komplement i närmiljön, både ute och 

inne. 

 

5.2.3 I Ur och Skur 

I huvudsak använder de sig av det material som återfinns i skogen när de arbetar med 

geometri. En av pedagogerna säger att de arbetar med “vardagliga ting” exempelvis 

hinkar, snören och spadar. Frågan om material uppfattas av en av pedagogerna först 

som “böcker och material” men samma pedagog återkommer senare till att det som 

finns i skogen är deras material. De använder sig förutom av pinnar, kottar, stenar och 

annat naturmaterial även av pussel, färgkort, eller andra kort med uppdrag som går ut på 

att barnet exempelvis skall hämta en kort och en lång pinne. De hade skogen invid 

husknuten och berättade att de så ofta det var möjligt gjorde det mesta ute om inte i 

skogen så på gården. Gården bestod av en del med naturtomt och en del där det fanns 

lekställningar och lådor med allehanda leksaker av typen hinkar och spadar. 

 

5.2.4 Sammanfattning 

De olika inriktningarna använder sig av olika sorters material i sina verksamheter.  
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Reggio Emilia använder sig av något som de benämner som “avkodat material” vilket är 

återvinningsmaterial. Bland dessa återfinns rör, LP-skivor, tomma tejprullar, 

konservburkar och annat som pedagogerna tillför. Materialet skall vara utan ett 

förutbestämt syfte. Här nämns också klossar, lego och mandalas. De använder sig också 

av färdigt material som har ett syfte exempelvis matteburkar där det finns tillgång till 

knappar, färgkort och uppdragskort. Pedagogerna nämner också OH-apparater och 

ljusbord som viktiga arbetsredskap. Montessori använder sig av de sensoriska 

Montessorimaterialen och nämner material som bruna trappan, rosa tornet och 

cylinderblocken som har ett direkt och ett indirekt förutbestämt syfte. Utöver detta 

material använder de också det naturmaterial som återfinns i skogen tillsammans med 

det färdiga sensoriska Montessorimaterialen. I Ur och Skur använder sig i huvudsak av 

det som finns i naturen. De nämner, kottar, pinnar, stubbar och löv. De använder sig 

också av färdigt material som uppdragskort och färgkort samt pussel. 

 

5.3 Hur använder pedagogerna materialet? 

 

5.3.1 Reggio Emilia 

Pedagogerna framhåller vikten av att miljön vad gäller materialen är färdigställd för att 

tilltala barnen. Miljön skall väcka nyfikenhet och genom att tillföra och ta bort material 

utvecklas miljön med barnens upptäckter. En pedagog uttrycker: 

 

Vi har haft en grupp som varit väldigt intresserad av 

konstruktion så vi har jättemycket lego och mycket klossar och 

mycket neutralt material. Vi har använt oss av material som inte 

är anpassat åt något speciellt håll vad gäller kön eller ålder. Vi 

använder oss av miljön för att det skall ske ett lärande, det ger 

mycket gratis. När man jobbar med Reggio Emilia så gör vi ofta 

om miljön efter barnen men vi ser till att de stora viktiga bitarna 

i läroplanen finns med i miljön. 

 

De uttrycker också att de arbetar mycket med bygg och konstruktion med det avkodade 

materialet och att när barnen bygger får de tillgång till olika delar inom geometrin. 

Barnen kan arbeta tillsammans utan en närvarande pedagog och även då sker ett lärande 

eftersom de iakttar vad som händer och sker när de använder sig av materialet. Dialogen 

är också viktig och att pedagogen utmanar genom som en av pedagogerna uttrycker det 

en “tankekullerbytta.” Hur gjorde ni här? Barnen får förklara och berätta”. Med OH-

apparaten och ljusbordet ges möjligheter att utforska exempelvis geometriska former ur 

olika perspektiv och i olika sammanhang. Att anordna geometrijakter var ett annat sätt 

att arbeta och där vävs vardagen in i upptäckten av former ute och inne. Exempelvis kan 

man fråga barnen var kan de kan hitta cirklar eller kvadrater ute. Alla tre pedagoger 

nämner också vardagliga händelser som viktiga exempelvis vid dukning eller 

uppmärksammandet av former i vardagen.  

 

Miljön är det viktiga i lärandet och tillgången till material samt att lyssna in barnen och 

dokumentera vad de är intresserade av. Vi lade också märke till att allt material var 

tillgängligt och en pedagog uttryckte det som att barnen sällan hörde ett nej när det 

gällde vad de ville använda och skapa. Saker låg framme men vi noterade också att 

sakerna hade sin givna plats. 



  
 

20 

 

 

5.3.2 Montessori 

Montessorimaterialen har sina bestämda platser och står på låga hyllor tillgängliga för 

barnen. Pedagogerna presenterar materialen för barnen antingen enskilt eller i grupp och 

därefter får de själva ta fram dem när de vill. Det blir en hel del enskilt arbete med 

Montessorimaterialen men barnen kan även arbeta med materialen i grupp. Intresset för 

ett material märks enligt pedagogerna när “ett barn går tillbaka till ett material vid 

upprepade tillfällen och gör det om och om igen“. Pedagogerna är eniga om att det är 

viktigt att använda ett korrekt språk där begrepp och ting benämns med dess rätta namn. 

En av pedagogerna säger att “materialen går från konkret till abstrakt förståelse och att 

kunskapen barnen får med sig från materialen tar man med sig ut i det förlängda 

klassrummet. Alltså försöker hitta förståelsen i barnets omvärld t ex i skogen där vi 

mäter pinnar efter räknestavar.” Samma pedagog beskriver att de ibland tar med sig 

material ut på gården eller i skogen för att använda eller hitta saker som har liknande 

användningsområden, allt för att utveckla barnens förståelse”. 

 

I det geometriska kabinettet kan barnen träna sig i att hitta likheter i de geometriska 

formerna. Detta kan även appliceras i omgivningen. En pedagog uttrycker ”sedan 

härleder man väldigt ofta vid användandet av det geometriska kabinettet, vilka liknande 

former hittar barnet runt omkring sig i det vardagliga. Ser du cirklar, kvadrater, trianglar 

någonstans?” En annan pedagog nämner arbetet med soliderna på följande sätt ”Vi har 

soliderna också. Det handlar om att hitta likheter genom att känna på dem, gärna med 

bindel för ögonen. Barnen får uppleva med alla sinnen”. En av de andra pedagogerna 

uttrycker en liknande tanke när hon säger om materialet att “det är så bra med 

Montessori att man kan underlätta det väldigt för barnen. De får det i sig omedvetet”. 

 

5.3.3 I Ur och Skur 

Med uppdragskorten har barnen fått beskriva likheter och skillnader med hjälp av 

materialen de hittar i skogen. En pedagog uttrycker ” färdigt material kan vara ett 

uppdragskort det står att man ska hämta en stor och en liten sten och sedan jämföra 

dem. De får dela in materialet de hittar i skogen i olika kategorier t ex storleksordning.  

En annan av pedagogerna säger: “Man kan ju göra så mycket i naturen. Man får in 

vardagsmatematiken på ett bra sätt. Hur tung är den stenen? Kan man sätta ihop olika 

saker? Experiment exempelvis är ju något som följer med in i leken, som barnen bygger 

vidare på. En gren vad kan den väga? Ständigt nya utmaningar. Kunskapen fortsätter i 

leken, de får en förståelse på riktigt”. 

 

Materialet i skogen såsom pinnar, stenar och löv används till att skapa olika mönster 

och former samtidigt som pedagogen uttrycker att det sker en dialog som utmanar och 

utvecklar barnet.  

 

5.3.4 Sammanfattning 

Reggio Emilia arbetar utifrån miljön som den tredje pedagogen och färdigställer den 

efter barns behov och utveckling. Materialet skall vara tillgängligt för att ge barnen 

möjligheter att själv bestämma vad de vill göra samt väcka nyfikenhet och lust. De vill 

ha en tillåtande miljö. De arbetar mycket med bygg och konstruktion och pedagogen 

kan vara närvarande eller inte. En pedagog uttrycker att ett lärande sker med en 
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färdigställd miljö genom att barnen utforskar och använder materialen. Dialogen är 

viktig och att pedagogen utmanar barnet genom vad en pedagog kallar 

tankekullerbyttor. 

 

Montessori lyfter fram den förberedda miljön där materialet har sina bestämda platser 

och är tillgängliga för barnen. Presentationen av material är en viktig del av pedagogens 

arbete och efter en presentation har barnen fritt tillträde att använda dem. Användandet 

av materialen ger en omedveten inlärning och kan användas enskilt i grupp eller med en 

pedagog. Materialen ska vara en länk till omvärldsförståelse och kunna användas 

kombination med andra material exempelvis materialet i skogen. 

 

I Ur och Skur använder de sig av de material de finner i skogen och arbetar vidare med 

det. Utomhus finns det mycket att göra och vardagsmatematiken kommer in på ett 

naturligt sätt. Med hjälp av materialet i skogen utforskar barnen längd, form och 

rumsuppfattning genom att skapa mönster, bygga kojor samt utforska likheter och 

skillnader. Uppdragskorten används bland annat genom att de får utnyttja naturens 

resurser och ta vidare den kunskapen in i leken. 
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6 Analys 
 

6.1  Vilka delar av geometri arbetar pedagogerna med? 

Vid intervjuerna av pedagogerna på Reggio Emilia framkom det att de arbetade med 

flera former av geometri. De nämner specifikt att de arbetar med olika former samt att 

de utforskar både det tvådimensionella och tredimensionella som finns i deras material 

bland annat genom OH-apparaterna och ljusborden samt genom att de bygger och 

konstruerar mycket med olika sorters material. De pedagoger som arbetar på Montessori 

uttrycker att de arbetar med former genom de sensoriska Montessorimaterialen och de 

stereognostiska påsarna i vilka de tredimensionella formerna utforskas. Enligt Rönning 

(2006) bör barn möta geometriska figurer i olika positioner, storlekar och i samspel med 

andra geometriska former för att få en såkallad varierad begreppsstimulering. I Ur och 

Skur nämner också att de arbetar med former men som en pedagog uttrycker så arbetar 

de inte så uttalat med geometri utan det byggs in i det de gör för tillfället. De påtalar 

dock att det är viktigt att benämna formerna vid dess rätta namn.  

 

Persson (2008) skriver att många delar av geometrin utgår ifrån rumsuppfattningen för 

att kunna utveckla begrepp och en jämförande förståelse är utforskandet av rummet en 

viktig del. En av pedagogerna inom Reggio Emilia uttrycker att de arbetar med 

rumsuppfattning genom att utgå ifrån sig själva och sin kropp. En annan av 

pedagogerna beskriver att de utgår ifrån egna ritningar vid byggen för att utforska 

rumsförståelsen samt att barnen även får bygga kulbanor. Montessori uttrycker att de 

arbetar med rumsuppfattning genom att bygga kojor och utforska begrepp som inuti och 

utanför. I Ur och Skur arbetar med rumsuppfattning genom att det kommer in i deras 

tema där de utforskat närmiljön och fått beskriva sina hus och hur det ser ut där de bor. 

Solem och Reikerås (2004) tar också upp att barn använder hela kroppen vid 

utforskandet av rummet. Den rumsliga förståelsen ökas med hjälp av begrepp som 

exempelvis uttrycker avstånd, bredd, djup och riktning. En vidare utveckling av detta är 

placeringar. Med detta menas var i rummet olika objekt finns. Vanliga placeringsord är 

över, på, under och i. Detta stöds även av Persson (2008) som tar upp bygg och 

konstruktionsleken som ett exempel där barn utforskar olika begrepp som har med 

rumsuppfattning att göra. 

 

Mätning är något som alla inom Reggio Emilia tar upp på olika sätt. En pedagog 

uttrycker att det handlar om längder i förhållande till kroppen och en annan att de 

exempelvis har arbetat med recept där mätning och vägning ingår. Den tredje 

pedagogen beskriver ett arbete där barnen har gjort den längsta tuschpennan och vill 

mäta den. Pedagogerna inom Montessori lyfter begreppet mätning genom att de mäter 

och jämför exempelvis pinnar. I Ur och Skur nämner mätning i samband med 

utevistelserna då de mäter och jämför med hjälp av kottar. Detta stöds av Solem och 

Reikerås (2004) som menar att mätning till stor del handlar om jämförelser. I 

jämförelserna används ofta begrepp såsom kort, lång, liten och stor. 
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6.2 Vilka material använder pedagogerna sig av? 

När vi ser vilka material de olika inriktningarna använder så finner vi en del skillnader. 

Montessori arbetar utifrån ett färdigt material som har ett givet syfte. Det består av de 

sensoriska materialen där det geometriska kabinettet och soliderna ingår. Dessa material 

är enligt Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) förberedande för den första 

matematikinlärningen där barn genom de olika materialen går från det konkreta till det 

abstrakta tänkandet. Reggio Emilia använder sig av en annan sorts material i sin 

verksamhet. De benämner sitt material som avkodade, det vill säga utan ett givet syfte, 

det är ett begrepp som återkommer hos alla pedagoger. Förutom det avkodade 

materialet som finns på förskolan så använder de sig av lego, klossar, mandalas och 

matteburkar för att synliggöra geometrin. OH-apparater och ljusbord är andra material 

som används i verksamheten. Detta stöds av Mylesand (2007) som uttrycker att de 

material som ofta återfinns på Reggio Emilia-inspirerade förskolor är material utan ett 

specifikt syfte och gärna att det finns många olika sorters material. Kennedy (1999) 

beskriver också vikten av materialen skall vara tillgängliga för att på så sätt väcka 

inspiration till att utforska.  

 

I Ur och Skur har huvuddelen av sina material de arbetar med i skogen och utemiljön. 

De använder sig förutom av kottar, pinnar, stenar och annat naturmaterial även av 

exempelvis hinkar och snören för att synliggöra geometrin i verksamheten. 

Naturmaterialen och det som finns i skogen är enligt Fridh m.fl (2004) en utmaning nog 

för att tillfredställa barns utveckling. Vid behov kan det tillföras annat material för att 

utmana ytterligare och nämner då bollar, vågar och hinkar. 

  

De förutsättningar som finns att bli varse matematiken i förskolan är enligt Solem och 

Reikerås (2004) förknippade med de aktiviteter som förekommer. På förskolan finns det 

möjligheter att rita, arbeta med pärlplattor, leka rollekar, bygga, upptäcka och arbeta 

med olika material. Det finns alla förutsättningar att lyfta den matematik som finns däri 

och synliggöra den för barnen. Pedagogerna inom de olika inriktningarna går mer in på 

de specifika material de använder och uttalar inte förskolans övriga repertoar. 

 

6.3 Hur använder pedagogerna materialet? 

Reggio Emilia, Montessori och I Ur och Skur arbetar utifrån olika slags material i sina 

verksamheter. 

  

Pedagogerna på Reggio Emilia uttrycker att deras okodade material är utan ett givet 

syfte. Barnen får arbeta fritt tillsammans eller med en pedagog. En pedagog uttrycker att 

det blir ett lärande när barnen arbetar självständigt och tillsammans och ett annat slags 

lärande när pedagogen är med. Dialogen är också viktig eftersom pedagogen kan 

utmana genom tankekullerbyttor där barnen får förklara och berätta hur de tänkt. Detta 

stämmer överens med det som Ahlberg (2000) uttrycker genom att beskriva hur 

matematiska samtal kan göra barn uppmärksamma på olika begrepp, egenskaper 

likheter och skillnader samt även få möjlighet att reflektera över dem. Även 

pedagogerna på Montessori betonar vikten av matematiska samtal där barnen genom 

användandet av materialen får tillgång till begrepp och utvecklar en vidare förståelse. I 

Ur och Skur uttrycker också att de använder sig av sina material för att utforska 

vardagsmatematiken genom att uppskatta vikt, längd och avstånd. Barnen ges tillfällen 

att utforska med alla sinnen och de blir uppmärksammade på likheter och skillnader 

bland annat genom det språk pedagogen använder. Löwing (2011) uttrycker att en 
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djupare förståelse av de geometriska grunderna kommer av att barnet får möjligheter att 

höra de rätta begreppen i ett sammanhang. 

 

Reggio Emilias pedagoger och de pedagoger som arbetar med Montessori nämner att en 

förberedd miljö där alla material finns på plats är en förutsättning för ett lärande. De 

båda inriktningarna säger uttryckligen att genom en stimulerande miljö som tilltalar 

barnet sker ett lärande oavsett om en pedagog är närvarande eller inte. Detta tar sig dock 

uttryck på olika sätt. Montessori (1987) uttrycker att en iordningsställd miljö är något 

barn har ett behov av och att pedagogerna ansvarar för att ha en miljö där det stimuleras 

till aktivitet. Detta stämmer väl överens med det pedagogerna på Montessori uttryckte. 

De säger att den förberedda miljön genom att ha var sak på sin plats och att de är 

tillgängliga är viktigt för att ett lärande skall ske. Vidare uttrycker de att pedagogen är 

den som skall se till detta. 

 

Pedagogerna på Reggio Emilia berättar att miljön är den tredje pedagogen och att 

materialet inte är beständigt utan kan bytas ut och/eller tas bort. Det som styr är intresset 

och det är viktigt att stimulera och utmana barnen. Enligt Åberg och Lenz Taguchi 

(2005) är miljöns utformning viktig då den avspeglar barnens intressen och ger 

möjligheter till att arbeta och utvecklas. Detta stöds också av Kennedy (1999) som 

uttrycker att det inte bara är det mänskliga mötet som är intressant utan även mötet med 

materialen och det som händer när olika material möts. Detta är inget som I Ur och Skur 

nämner däremot så vidtalar de att skogen och det som finns i skogen är deras arbetssätt. 

 

Pedagogerna på I Ur och Skur menar att miljön som de har i skogen ger barnen rika 

tillfällen att utforska och inspirerar genom en pedagog till vidare upptäckter. Enligt 

Westerlund (2009) blir barns behov av kunskap tillfredsställda av att vistas i naturen 

som skall vara variationsrik. De menar att barnen inte enbart får en känsla för naturen 

utan att de får även till sig kunskaper kring olika ämnen och förståelse för sambanden i 

sin omvärld. 
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7 Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde som vi nämnt tidigare att använda oss av semi-strukturella intervjuer vilket är 

en öppnare form av intervjuer. Formen blir mer av ett samtal och det är pedagogernas 

tankar kring arbetet på förskolan i fråga som lyfts (Patel & Davidsson 2011). Vi ville 

komma åt hur pedagogerna tänkte kring arbetet med geometri och genom dessa tankar 

få en bild av hur de fick in geometri i verksamheten genom sitt arbetsätt utifrån 

respektive pedagogik. 

 

Pedagogerna som vi intervjuade var inte bekanta för oss vilket vi upplevde som positivt 

då våra intervjusamtal blev professionella utan personliga inslag. Vi upplevde att vi blev 

bra bemötta och fick en god kontakt med pedagogerna. Eftersom en av oss arbetar med 

Montessoripedagogiken valde vi att låta den som hade minst inblick i pedagogiken ta 

hand om den intervjun. Detta för att hindra att intervjun blir alltför ledande. Vid ett av 

intervjutillfällena fick vi endast intervjua två av tre pedagoger och vi ser att detta kan ge 

en ofullständig bild av hur I Ur och Skur arbetar med geometri men eftersom de arbetar 

tätt tillsammans och är ett personalkooperativ där alla har insyn i varandras arbete valde 

vi att bortse ifrån detta. Vi anser att vi fått den information vi behöver för att göra en 

tillförlitlig analys av pedagogernas svar i relation till syftet. 

 

En kvalitativ studie går på djupet av en specifik miljö och det som vi undersöker är ett 

sätt att arbeta utifrån en pedagogik. Detta stöds genom Bryman (2009) som menar att en 

kvalitativ undersökning är forskandet av en sorts verklighet som är skapad av de som 

ingår i den. 

 

Enligt Patel och Davidsson (2011) bör man vara väl förberedd och inläst på det området 

som intervjun innefattar och det upplever vi att vi var. Det som dock kan vara en 

fallgrop med den här formen av intervjusamtal är att man som intervjuare kan missa 

väsentliga följdfrågor som senare kan vara av relevans vid databearbetningen. 

 

I vår undersökning upplever vi dock att vi hade relevanta följdfrågor och fick på så sätt 

fram information som svarar på vårt syfte och våra frågeställningar. Detta tror vi beror 

på användandet av en intervjuguide och att vi använde oss av öppna frågor (Bryman 

2002). 

 

 Genom att ha beskrivningar av de informanter som medverkat och deras miljö har vi 

uppfyllt kraven om överförbarhet (Bryman 2002). Dessa beskrivningar och valet av 

metod tillsammans med en teoretisk bakgrund medför även en god tillförlitlighet av 

undersökningen. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka hur olika pedagogiska inriktningar arbetar med 

momentet geometri. 

 

Oavsett material så arbetar de tre olika inriktningarna med alla momenten form, 

rumsuppfattning och mätning. Vi har också lagt märke till att oavsett inriktning så 



  
 

26 

 

handlar det om medvetenheten hos pedagogerna kring vad man vill att materialet ska 

bidra till. Denna medvetenhet är något som verkar vara sammankopplat med 

erfarenheten, hur länge sedan det var pedagogerna utbildade sig och hur mycket 

utbildning de har skaffat sig. Men det går inte klart att urskilja ett mönster. Vi tolkar det 

som att det har med intresse för matematik som sådant att göra. När Björklund (2009) 

uttrycker att pedagogen måste förstå och sätta sig in i hur barn tänker kring matematik 

så förutsätter det att pedagogen är medveten om hur barn uttrycker ett matematiskt 

tänkande och genom detta kan utveckla dessa färdigheter. Vi menar att enbart materialet 

i sig är inte viktigt utan vetskapen om hur det kan användas. Detta tycker vi blir ännu 

tydligare genom att alla inte uttrycker uttalat att de arbetar med geometri, ofta är det 

outtalat och vävs in i det arbetssätt de har. 

 

Medvetenheten hos pedagogerna om vad innehållet i geometri är upplevs av oss inte så 

stor. Detta märker vi genom att pedagogerna beskriver sitt arbete utifrån de olika 

aktiviteterna men kopplar inte samman dem med uttrycket geometri. Uttrycket geometri 

nämns inte i läroplanen, dock tas de moment som ingår i geometri upp vilka är former, 

mätning och rumsuppfattning. 

 

Vi upplever att arbetet på respektive förskola genomsyras av den pedagogik som de 

arbetar efter. Alla pedagoger hänvisar till sitt eget specifika arbetssätt. Ofta förekommer 

det i samband med det material de arbetar med. Endast en av pedagogerna i I Ur och 

Skur hänvisar direkt till läroplanen och de mål som uttrycks där. Däremot upplever vi 

att läroplanen är ett levande dokument då pedagogerna hänvisar eller indirekt arbetar 

med de moment inom geometri som beskrivs där. 

 

Pedagogerna på Reggio Emilia och Montessori lyfter de två och tredimensionella 

formerna. Montessori har ett färdigt material med ett givet syfte och däri ingår arbetet 

med tredimensionella kroppar. Reggio Emilia använder sig av ett avkodat material där 

det givna syftet inte ska vara rådande men de har däremot en tanke att materialet skall 

användas med olika hjälpmedel såsom OH-apparater och ljusbord för att få tillgång till 

olika dimensioner. De arbetar också mycket med bygg och konstruktion vilket alla 

pedagoger på Reggio Emilia förskolan nämner. I Ur och Skur nämner inte det 

tredimensionella i sitt arbete med geometri. Detta tror vi kan bero på att det uttryckligen 

finns material inom Montessori som lyfter dessa begrepp. Skjöld Wennerström och 

Bröderman Smeds (1997) beskriver material som ger tillgång till och utvecklar 

förståelsen inom matematik och specifikt inom geometri tack vare soliderna och det 

geometriska kabinettet. 

 

En intressant företeelse vi har lagt märke till är att alla har en stor tilltro till den miljö 

barnen vistas i och de specifika material barnen har tillgång till. Det uttrycks av en 

pedagog i Reggio Emilia att en färdigställd miljö ger mycket gratis och att ett lärande 

sker oavsett om en pedagog är närvarande eller inte. Inom Montessori finns också en 

tilltro till att det genom materialen och den färdigställda miljön sker ett lärande. Det 

framkommer genom att en pedagog uttrycker att det sker en omedveten inlärning. I Ur 

och Skur ges miljön samma betydelse. Upplevelserna genom aktiviteterna i skogen och 

naturen gör att det sker en utveckling hos barnen. En pedagog på I Ur och Skur 

uttryckte att geometri byggs in i det de arbetar med på förskolan men vi anser att för att 

det skall bli en utveckling av lärandet måste medvetenheten kring vad de gör lyftas än 

mer och benämnas för barnen i ett samspel. Detta stöds även av Ahlberg (2000) som 

betonar att matematiska samtal förutsätter en medvetenhet hos pedagogen kring det som 
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händer för att kunna utveckla resonemang och reflektera tillsammans med barnen. 

Miljön eller materialen blir då inte viktiga i sig utan det är pedagogens uppgift att belysa 

och göra barnen medvetna om det som sker. 

 

Vi tolkar det som att geometri är en kunskap som finns på ytan men att det är svårt att 

tränga in i den utan att ha en större kunskap om vad de olika begreppen betyder. Detta 

tycker vi är genomgående inom det pedagogerna har uttryckt kring former, 

rumsuppfattning och mätning. Alla tre inriktningar lyfter dock dialogen och samspelet 

och att det är viktigt att utmana barnen genom frågor och att ge återkoppling genom att 

använda de rätta orden och begreppen. Här upplever vi att pedagogerna har kunskaper i 

vad som driver utvecklingen framåt men kanske har svårt att förmedla den till oss under 

intervjuerna. 

 

Slutligen vill vi påpeka att Solem och Reikerås (2004) uttrycker att många av de 

aktiviteter som förekommer på en förskola kan kopplas till matematik och vi blev 

förvånade när vi läste igenom materialet eftersom vi får en känsla av att det blir en 

inriktning på det matematiska i tänket kring materialet mer än hur pedagogerna arbetar 

med alla de tillgångar som finns. Ingen nämner skapande verksamhet såsom lera, måleri 

eller musik. De har sitt arbetssätt och sina material men glömmer förskolans mångfald 

av aktiviteter. Montessori utgår ifrån materialet men nämner nästan inga andra former 

av upptäckande. Reggio Emilia nämner bygg och konstruktion och få andra saker utöver 

detta. I Ur och Skur har sitt naturmaterial men uttrycker inte att de använder det vidare 

än uppdragskort och färgkort. 

 

7.3 Vidare forskning 

Vi tycker att det har varit ett intressant område att forska kring eftersom matematik är 

något som ständigt är aktuellt. Nu mer än någonsin genom den rådande debatten kring 

skolan och förskolans uppdrag. 

 

Under arbetets gång har vi kommit att fundera mycket kring hur pedagogerna på 

respektive inriktning faktiskt arbetar med matematik/geometri. Är de resultat vi kommit 

fram till verkligen representativa? Vi ställer oss den frågan eftersom vi hade ett 

begränsat urval av intervjuer och känner att observationer kunde ha varit ett bra 

komplement. Vi tror att mer forskning på detta ämne behövs och att en djupare studie i 

hur geometri synliggörs på förskolan är både intressant och relevant. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Missivbrev 
 

Hej, 
 
Vi heter Linda Bruhn och Monika Lindberg och skriver vårt examensarbete i matematik på 

Linnèuniversitetet. Vi vill genom vår undersökning ta reda på hur olika förskolor arbetar 

med och om matematik. 
 
För att kunna genomföra denna undersökning så är vi i behov av att intervjua ett antal 

pedagoger på tre olika förskolor. Vi kommer att vara närvarande bägge två och spela in 

intervjuerna. Allt som spelas in kommer att behandlas konfidentiellt och alla pedagoger som 

medverkar kommer att avidentifieras. 

 
Arbetet sker under handledning. Vår handledare är Victoria Bergman, universitetsadjunkt, 

Linneuniversitetet i Växjö, victoria.bergman@lnu.se 

 

Vi hoppas att ni är en av de förskolor som vill medverka i vår undersökning. 
 
MVH 
 
Linda Bruhn 
linda.bruhn@kmskola.se 

 
Monika Lindberg 
monica.a.lindberg@kungsbacka.se 

 

 

 

Underskrift:----------------------------------------------- 
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Bilaga B Intervjumall  
 

Hur tänker du kring matematik i förskolan? 

 

Hur tänker du kring geometri i förskolan? 

 

Arbetar du med geometri i förskolan? 

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

Om nej, hur kommer det sig? 

 

Är det viktigt att använda sig av ett matematiskt språk? 

 

Har ni något material när ni arbetar med geometri? 

 

Vilket är det? 

 

Hur använder ni materialet på förskolan? 
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