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Lärande av antal på montessoriförskolor 

Learning of numbers and quantities in montessori schools 

 

Antal sidor: 33 

Syftet med denna studie är att undersöka hur barn mellan 3-6 års ålder utvecklar förståelse för 

antal på montessoriförskolor. Vi vill också se vilka metoder som används och vilken roll 

montessorimaterialen kan ha för barns lärande av antal. Vi har därför genomfört kvalitativa 

intervjuer med utbildade montessorilärare samt ostrukturerade deltagarobservationer bland 

barnen. Undersökningarna gjordes på tre olika montessoriförskolor i tre olika kommuner. Ett av 

våra mest betydelsefulla resultat visar på vikten av vardagsmatematik med barnen. Samtliga 

montessorilärare som intervjuades menar att det är betydelsefullt att barnen får många tillfällen 

till räkning samt att det är meningsfullt för dem. Montessorilärarna använder sig av både 

montessorimaterielen och andra metoder såsom spel, rim och ramsor, problematiseringar m.m. 

på förskolan för att stimulera barnets lärande av antal. Resultatet visar också att barnen 

använder sig av Gelman och Gallistels fem räkneprinciper i sitt räknande. Vår upplevelse är att 

miljön på en montessoriförskola stimulerar barn att räkna samtidigt som montessorilärarna 

medvetet använder sig av matematiken i sin kommunikation tillsammans med barnen.  
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1 Inledning 
 

Matematik uppfattas ofta som ett ämne som är svårt att förstå och som många är rädda för. 

Ämnet förknippas med skolvärlden och något som dyker upp först i matematikböckerna 

(Emanuelsson & Doverborg, 2006). Men det behöver inte vara så. Matematiken är egentligen 

något som finns överallt i vår omgivning (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Det är 

ett ämne som barnen träffar på redan i tidig ålder och som de kan finna intressant och 

meningsfullt. Vår avsikt är att undersöka hur barnen erövrar Den matematiska världen i 

förskolan. Det är ett stort ämne men vi har valt att fokusera främst på ett område i 

matematiken nämligen på antal. 

 

Vi är två lärarstuderande som båda arbetar på var sin montessoriförskola. Förskolans vardag 

är fylld av aktiviteter där barnen får möjlighet att utveckla sin förståelse för antal. Vi räknar 

exempelvis hur många barn som är närvarande under samlingen, hur många dagar det är på en 

vecka, hur många äppelbitar Anna vill ha, hur många potatisar Per har på sin tallrik och så 

vidare. Barnen är förtjusta i räkneramsor och kan använda räkneord i detta sammanhang. 

Många barn är duktiga på att räkna och vet att det sist uppräknade räkneordet anger antalet 

föremål som räknats men det måste inte betyda att alla barn som kan räkneramsan kan se det 

totala antalet av ett visst föremål. Det är en stor skillnad mellan att lära sig något utantill och 

att ha förståelse för det som man har lärt sig. Med tanke på detta vill vi undersöka hur barnen 

tillägnar sig förståelse för antal, hur de lär sig siffrorna samt att förknippa namnen på talen 

med motsvarande kvantitet. Vi vill även undersöka om och på vilket sätt förskolans olika 

arbetssätt i matematik och i synnerhet användning av olika materiel kan påverka barnens 

lärande.  Framförallt är vi nyfikna på hur barnen får en förståelse för antal på en förskola med 

montessoripedagogik som inriktning. Montessoripedagogiken grundades av Maria Montessori 

(1870-1952) i början av 1900-talet då hon utvecklat särskilt material till barn för att stimulera 

och utveckla barnens kunskap (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). I 

montessoripedagogiken står barnet alltid i centrum och det är utifrån barnets individuella 

förmåga som montessoriläraren tar vid och lockar till utveckling och lärande.  Miljön på en 

montessoriförskola har utformats för att svara mot barnens inre behov i olika stadier. 

Montessorimaterialet utgår från att vara så konkret som möjligt för att sedan bli mer abstrakta 

efterhand. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Denna studie syftar till att undersöka hur barn mellan 3-6 år ges möjlighet att utveckla 

förståelse för antal på några utvalda montessoriförskolor. Vi vill kartlägga vilka metoder som 

används samt undersöka vilka principer barn använder sig av i sitt lärande av antal. 

 

Vi utgår från följande frågeställningar:  

 

 Vilka av Gelman och Gallistels fem principer använder sig barnen av i sitt räknande? 

 Vilka metoder används på montessoriförskolor för att lära barn antal och på vilket sätt kan 

montessorimaterial för antalsinlärning hjälpa barnen att få förståelse för antal? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

3 Teoretisk bakgrund 
 

I detta kapitel redogörs först för begreppet antalsuppfattning samt hur barnen kan tillägna sig 

förståelse för räkneord som antal. Därefter beskrivs motivation för inlärning och hur barnet 

utmanas vidare. Efter detta skildras montessoripedagogikens historik, grundtankar och barnets 

utveckling under de första sex åren enligt Montessori. Därpå följer en beskrivning av miljön, 

materielen samt lärarens roll och betydelse i montessoriförskolor för att läsaren ska kunna bli 

insatt i själva pedagogiken och därmed få relevanta bakgrundsfakta. Till sist redogörs för 

matematiken inom montessoripedagogiken.  

 

 
3.1 Antalsuppfattning 

 

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) frågar sig om förmågan att känna igen antal kanske 

rent utav är medfödd? Författarna hänvisar samtidigt till en forskning som gjorts utav Keith 

Devlin där det framkommit att barn, redan fyra dagar gamla, reagerar när ett antal förändras 

(Heiberg Solem & lie Reikerås, 2004). Även räkneord är något som barn använder sig av 

tidigt. Till att börja med har det inget med tal eller antal att göra utan istället uppfattar barnet 

det som en beteckning eller ett namn på något. Barnen hör de vuxna prata om exempelvis att 

det är fem dagar kvar till barnets födelsedag eller att mamma kommer och hämtar barnet om 

två timmar och att de åker med buss 8. Barnen kan också känna igen siffror på hus, skyltar 

eller bussar. Även räkneramsor lär sig barn redan i två-treårsåldern men dock utan någon 

egentlig förståelse för den matematiska innebörden. Barnen rabblar gärna talen som en slags 

ramsa för att visa omgivningen att de kan räkna (Ahlberg, 1995).  

 

 

3.1.1 Hur får barn förståelse för antal? 
 

Genom att barnen både arbetar med talserien samt får många erfarenheter utav 

sammanparningen kan de efterhand koppla samman dessa till räkning av föremål och talord.  

När ett barn exempelvis kan säga talserien upp till fem samtidigt som han säger ett talord för 

varje föremål som han pekar på, säger vi att barnet kan räkna upp till fem. Däremot betyder 

inte det att barnet i detta skede alltid kan uppge det totala antalet, dvs. kardinaltalet - den sist 

uppräknade siffran. Barnen använder sig då istället av hela talserien för att ange hur många 

det är tills dess att de behärskar talbegreppet tillräckligt (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 

2004). För att barnet skall förstå innebörden av ett tal måste det också uppfatta talets del- och 

helhetsrelation, menar Ahlberg (1995). Talet ses då som en helhet samtidigt som man också 

förstår dess ingående delar. Detta innebär då att exempelvis talet sju uppfattas som en 

”sjuhet”, det vill säga som helheten sju, men samtidigt också som talen tre och fyra 

tillsammans. Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) menar att det är i mötet med det enskilda 

barnet vi kan studera vilka olika pusselbitar i begreppet antalsuppfattning, som har fallit på 

plats. Begreppsförståelsen kan ibland vara situationsbunden samt begränsad i sin omfattning 

menar författarna. Det ett barn kan i en situation behöver inte alltid visas i nästa situation. Här 

gäller det som pedagog att stötta barnet i rätt riktning och att stärka dem i deras kunskap 

genom att ge dem nya utmanande uppgifter (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  

 
   Om barnen ska utveckla förståelse för principen om kardinalitet, dvs. att det sist uppräknade ordet   
    talar om antalet som finns i den räknade mängden, måste de förstå att tal refererar till en bestämd  

    mängd och utveckla kunskap om det exakta antal som ett ord refererar   

                                                                                             (Wynn, 1990 ur Sterner & Lundberg, 2002:59) 



 4 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

Sammanfattningsvis betyder det att flera pusselbitar måste sitta ihop om barn skall behärska 

antalsuppfattning på ett korrekt sätt. De skall först och främst ha en förståelse för att föremål 

kan räknas. De skall kunna räkna igenom samt använda en konsekvent ordningsföljd av 

räkneramsan. En annan viktig pusselbit är barnens förståelse för räkneord som antal. På 

frågan ”hur många” skall barnen kunna uppge det sista räkneordet de kom till i räkneramsan. 

Därutöver skall barnen ha förståelse för antalskonstans, även om föremål sprids ut eller 

förflyttas förblir ändå mängden detsamma (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  

 

 

3.1.2 Subitizing 
 

Subitizing innebär att barnet genom en ”blink” kan se rätt antal i en mängd, utan att behöva 

räkna. Det anses som en viktig träning att kunna se mängden som en helhet istället för 

enskilda objekt menar Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004). När ett barn kan berätta om hur 

många det är utan att behöva räkna betyder det att barnet känner igen talbilden för den 

mängden. Genom att barnet har fått många tillfällen till räkning kan de efterhand behärska 

olika talbilder bättre och bättre. Barnen blir efterhand också mindre beroende av hur 

föremålen är placerade för att de skall kunna se antalet utan att behöva räkna dem. 

 

 

3.1.3 Gelman och Gallistels fem räkneprinciper 
 

Gelman och Gallistel (Sterner & Johansson, 2007) menar att uppräknandets idé bygger på fem 

olika principer; abstraktionsprincipen, ett till ett-principen, principen om godtycklig ordning, 

principen om räkneordens ordning samt antalsprincipen. Dessa presenteras närmare här: 

 

Abstraktionsprincipen 
Abstraktionsprincipen innebär att alla föremål i avgränsade mängder kan räknas oavsett 

föremålens art (Sterner & Johansson, 2007). Att barn då skall jämföra en grupp om sju 

knappar med sju gem och förstå att förhållandet ”sju” är en abstrakt egenskap. Denna förmåga 

är en ganska avancerad förståelse för ett barn menar Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004).  

 

Ett till ett-principen  
Ett till ett-principen innebär att ett föremål bildar par med ett annat föremål. Barn lär sig tidigt 

att dela ut saker eller att sammanpara och koppla ihop olika föremål med varandra. De kan 

dela på stora mängder utan att räkna genom att använda sig utav sammanparning: en till dig, 

en till mig, en till dig… Ändå vet de att det blir rättvist på det här sättet (Heiberg Solem & Lie 

Reikerås, 2004). Vid dukningen hjälper barn gärna till och kan placera ut rätt antal tallrikar 

vid bordet utan att ännu ha förmågan att kunna räkna rätt antal. Genom att ta en tallrik för 

varje barn eller vuxen som sitter vid bordet kan barnet utföra uppgiften utan att behöva räkna 

(Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Parallellt med barnets utveckling och användningen 

utav sammanparningen lär sig barn ofta talord genom räkneramsor menar Heiberg Solem & 

Lie Reikerås (2004). Små barn tar gärna efter de större barnen i det mesta och detta gäller 

även räkning utav antal då exempelvis en tvååring som ännu inte knäckt koden för räkning 

gärna sitter och räknar och leker med talorden. Att leka med ord är viktigt för de små barnen i 

sin utveckling utav talord menar Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004). Genom ständiga 

repetitioner utav talorden kommer barnet till slut att upptäcka talens ordningsföljd. Genom att 

göra räkneramsor och räknesånger tillsammans med barnen, hjälper det dem att lära sig i 

vilken ordningsföljd talen kommer. Men samtidigt gör inte det att barnen kan räkna eftersom 

de då måste kunna koppla samman sammanparningen av talord med det som räknas, dvs. trots 
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att ett barn kan talserien är det inte säkert att den fått något numeriskt innehåll för barnet 

ännu. Det räcker dock inte enbart med pedagogisk stimulans för att få barnet att förstå 

kopplingen mellan räkneord och antal, det krävs samtidigt tid och mognad för att utveckling 

skall ske menar Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004).  

 

Principen om godtycklig ordning 
Principen om godtycklig ordning innebär att det inte spelar någon roll i vilken ordning 

uppräknandet sker, eller hur föremålen är grupperade. Det viktiga är att man vet vilka föremål 

som blivit räknade eller inte (Sterner & Johansson, 2007). En rad med föremål kan räknas 

både från höger och vänster sida och ändå ge samma resultat. Principen innebär också att 

barnet skall förstå att det antal föremål som stod samlat i en grupp är detsamma som när det 

istället står utspritt, dvs. fem leksaksbilar i rad är fortfarande det samma trots att samtliga 

sedan är utspridda i rummet. Principen innefattar också att barnet skall upptäcka att antalet 

alltid är det samma oberoende av var någonstans man börjar räkna (bara alla objekt tas med). 

Piaget kallar detta för antalskonstans (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  

 

Principen om räkneordens ordning 
Principen om räkneordens ordning innebär att talorden måste komma i en bestämd ordning 

samt att varje räkneord följs av ett annat bestämt räkneord (Sterner & Johansson, 2007). Varje 

föremål som räknas paras ihop med ett bestämt ord i räkneramsan. Det är också av vikt att 

detta sker konsekvent varje gång.  

 

Antalsprincipen 
Antalsprincipen, som också kallas för kardinaltalsprincipen innebär att barnet förstår att det 

sist uppräknade räkneordet även anger antalet föremål i den uppräknade mängden. För att ett 

barn ska behärska hela kardinaltalbegreppet krävs det att de kan räkna, svara på frågan hur 

många det blev genom att ange det sista talordet i uppräkningen samt att barnet har en 

förståelse för antalskonstans (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004).  

 

De första tre principerna kan barn tillägna sig utan att de har en förståelse för räkneorden. 

Medan princip 4 och 5 är beroende av barnets kunskap av räkneramsan (Sterner & Lundberg, 

2002). Enligt Gelman och Gallistel utvecklas dessa principer hos barnet med stigande ålder 

och mognad (Sterner & Johansson, 2007). De menar också att dessa principer är i det 

närmaste genetiskt nedärvda. Genom att barnet också får erfarenheter i vardagen av att räkna 

och fastställa antal gemensamt med barnets förmåga till subitizing, leder det till att de flesta 

barn behärskar principerna redan innan de börjar skolan (Sterner & Johansson, 2007).  

 

 

3.1.4 Motivation för matematisk inlärning 
 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) menar att barn på förskolan ofta råkar ut för olika 

vardagliga matematiska dilemman, utan att vara direkt medvetna om det till en början. 

Författarna anser också att små barn i förskolan skall få många möjligheter till att få uppleva 

och erfara matematik med hela kroppen. Barnen behöver få känna höjd, tyngd, stor och liten 

mängd mm. Då först har barnen något att relatera till och förståelsen ökar. Men det räcker inte 

bara med upplevelser enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2007), det måste också 

finnas pedagoger som hjälper barnen att se, uppfatta och förstå matematikens språk. Då först 

kan barnen få möjlighet att erövra matematikens värld på ett lustfyllt sätt. Enligt läroplanen 

för förskolan skall förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att upptäcka 

och använda matematik i meningsfulla sammanhang” (Utbildningsdepartementet, 1998:13). 
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Barnen förväntas alltså få ett intresse för matematiska begrepp genom en rik och stimulerande 

miljö där man kommunicerar med matematiska begrepp (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2007). Genom att barn är aktiva i tanke och handling menar författarna att meningsfullheten 

för barnet ökar samt att de genom fri vilja engagerar sig i matematiska aktiviteter.  

 

Genom att ha ett utvecklingspedagogiskt förhållningssätt kan man som pedagog utveckla 

barns förståelse för matematisk innebörd ytterligare, hävdar Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2007). Det handlar om att lyfta fram matematiska begrepp och göra dem synliga 

och meningsfulla för barnen genom ett matematiskt språk, kommunikation, tematiserande och 

problematiserande. Enligt en studie om hur små barn utvecklar en begynnande förståelse för 

antal som Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) har gjort framkommer betydelsen av 

pedagogens arbets- och förhållningssätt gentemot barnen. I studien kan man se hur pedagogen 

målmedvetet och i samspel med barnen, utvecklar en progression i utmaningarna för barnen 

och som i sin tur utvecklar barnen i riktning mot pedagogens mål. Barnen har utvecklat en 

större förståelse och en förmåga att lösa problem och har även ställts inför medvetna 

utmaningar genom det reflekterande förhållningssätt pedagogen intar tillsammans med 

barnen. Resultatet av studien mynnade ut i att barnen i försöksgruppen var bekväma med 

sättet att lösa problem och kunde därmed även utföra svårare och för dem okända uppgifter 

tidigare än barn ur en jämförelsegrupp. Även Vygotskij pekar på vikten av att den vuxne i 

samspel med barnet utmanar med både språk och tänkande (Sterner, 2007). Han menar också 

att det är i mötet mellan barns individuella förståelse och omvärldens utmaningar som gör att 

barnet kan ta ytterligare steg i det livslånga lärandet.  

 

Montessoripedagogiken grundar sig på att barnet har en egen inre drivkraft som motiverar 

dem till att vilja lära sig mer (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Drivkrafterna 

hjälper barnet att tillgodose dess inre behov. Montessori menar att det är barnet själv som 

utvecklar sina egna förmågor. Som vuxen kan man antingen stödja eller rasera det barnet 

bygger upp. De vuxnas roll blir då att stödja denna drivkraft genom att erbjuda en 

stimulerande och intressant miljö för barnen samt också vara både tillåtande och kärleksfull 

gentemot barnet. 

 

 
3.2 Maria Montessori 
 
 

3.2.1 Historik 
 

Maria Montessori föddes i Italien 1870 och utbildade sig till den första kvinnliga läkaren i 

landet och till en början jobbade hon inom psykiatrin, med utvecklingsstörda barn. Montessori 

lade märke till att dessa barn inte fick någon stimulans som kunde påverka deras 

intelligensförmåga. I syfte att väcka sina patienters intellekt konstruerade hon ett speciellt 

material att sysselsätta dem med. Det visade sig att materielen hjälpte de unga 

utvecklingsstörda patienterna. Med rätt stimulans blev de mer aktiva och en del av barnen 

lärde sig skriva och läsa och kunde även klara arbetet i den vanliga skolan (Hanson, 1993).  

 

Det framgångsrika resultatet som Montessori uppnådde i arbetet med utvecklingsstörda barn 

väckte hennes intresse för studier inom pedagogik samt psykologi och filosofi. Montessori 

insåg att metoden som användes på utvecklingsstörda barn också kunde tillämpas på vanliga 

normalbegåvade barn. Hanson (1993) skriver att huvudsaken inte var att lära en individ något 

utan snarare att väcka hela personligheten. Med dessa tankar i bakgrunden öppnade 



 7 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

Montessori ett daghem i Roms fattiga kvarter. Daghemmet kallades Casa Dei Bambini, 

Barnets hus, och tog emot 50 – 60 barn i 3-6 årsålder. Montessori ansåg att miljön på 

daghemmet måste vara hemtrevlig och stimulerande samt utformad på det sättet att den passar 

för barn. Möbler och utrustning valdes efter barnets storlek och barnen fick använda sig både 

utav vanliga leksaker samt materiel som Montessori tillverkade för utvecklingsstörda barn. 

 

Barnen på daghemmet blev intresserade av materielen och de kunde själva välja vad de ville 

sysselsätta sig med samt hur länge de ville hålla på med detta. Det som var förbjudet på 

daghemmet var att störa andra barn när de arbetade med materielen. Enligt Hanson (1993) 

förekom inte störningar av den allmänna ordningen på Casa Dei Bambini eftersom 

Montessori skapade en stimulerande och meningsfull miljö på daghemmet som väckte barnets 

intresse för arbete. När barnet fick frihet att själv välja sin sysselsättning tändes deras 

spontana intresse för arbetet och detta är enligt Hanson en av de viktigaste erfarenheter som 

Maria Montessori gjorde. Hanson (1993) hävdar att Montessori insåg att barnets spontana lust 

till arbete samt den inre kraften och livsvilja hos barnen var det som drev dem att arbeta på sin 

utveckling. En annan viktig upptäckt som Montessori gjorde enligt Hanson är att barnen 

måste få tid att repetera en och samma övning flera gånger. Denna upprepning av en övning 

fann Montessori som väldigt viktig i barnens inlärningsprocess. Här gör Hanson en koppling 

till den berömda utvecklingspsykologen Jean Piaget och skriver att både Piaget och 

Montessori ansåg att det är betydelsefullt för barnet att få tid att träna och upprepa eftersom 

”genom att upprepa en handling kommer barnet underfund med nya egenskaper hos 

omvärlden, skapar nya begrepp om den” (Hanson, 1 993:15).  

 

Ryktet om daghemmet och den metod som Maria Montessori använde sig utav i sitt arbete 

med barnen samt om pedagogiken spreds sig till övriga världen och daghemmet besöktes av 

människor från hela världen. Montessori ägnade sitt liv åt att hålla kurser för att utbilda lärare 

världen över. Den totalitära regimen i Italien tvingade Montessori att flytta till olika länder där 

hon också öppnade flera montessoriskolor. År 1952, 82-år gammal, dog Maria Montessori i 

sitt sista hemland Holland men hennes pedagogiska tankegångar hålls levande. Under hennes 

liv bildades Association Montessori Internationale (AMI) som efter Montessoris död fortsatte 

hennes kamp för barnets rättigheter (Hanson, 1993). 

 

 

3.2.2 Grundtankar 
 

Montessoripedagogiken har barnet och respekten för barnet i centrum och grundar sig på 

barnets spontana lust att arbeta på sin utveckling. Montessoris pedagogiska idéer undanröjer 

onödiga hinder i barnets utveckling och ger istället barnen hjälp och stöd i deras kamp att bli 

självständiga och oberoende individer (Hanson, 1993). Det som Hanson menar med detta är 

att vuxna oftast är för snabba med att hjälpa barnet istället för att vänta in dem och ge dem tid 

att själva utföra det som de håller på med. I välmening hjälper vi barnen, och den onödiga 

hjälpen hindrar deras utveckling, skriver Hanson. Här passar Maria Montessoris ord för 

barnet: ”Hjälp mig att göra det själv” (Hanson, 1993). 

 

Maria Montessori insåg genom att observera barnen att de besitter en inre kraft och livsvilja 

som driver fram deras utveckling och styr deras inlärning. Montessoris pedagogiska 

tankegångar praktiserar ett arbetssätt där barnen får arbeta självständigt och efter egen 

förmåga. Det som lyfts fram och som anses viktigt i Montessoripedagogiken är att följa det 

enskilda barnet i dess utveckling. Barnets ålder är inte relevanta istället läggs fokus på den 

individuella utvecklingsnivå som barnet befinner sig på. Montessoripedagogiken bygger på 
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påståendet att varje barn är unik och utvecklas i olika takt (Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 1997). 

 

Det som anses viktig i montessoriförskolor är att barnen tränas i att vara aktiva. Barnen lär sig 

genom att arbeta med händerna och göra egna erfarenheter samt med alla sinnen. ”Maria 

Montessori kallade händerna för själens verktyg och intelligensens instrument” (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds, 1997: 45). Dessutom är det viktigt att barnen själva ska 

kunna välja arbetet samt ta ansvar för det. Enligt Hanson stärks barnens jagkänsla och 

självtilliten när de får välja arbete utifrån egen förmåga samt får ägna sig åt detta så länge de 

själva vill. Barnen får uppleva arbetsglädje och slippa känna sig underlägsna och misslyckade 

(Hanson, 1 993). 

 

Enligt Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (1997) kännetecknas 

montessoripedagogiken av en välförberedd miljö som är utformad efter barnets behov och 

förutsättningar samt lärare som fungerar som handledare och har tilltro till barnens förmåga 

och vilja att lära sig (en närmare beskrivning av miljö samt lärare finns under rubriken; 

Miljön, materielen och läraren). 

 

 

3.2.3 Barnets utveckling under de första sex åren enligt Montessori 
 

Maria Montessori studerade barnets utveckling under många år och kom fram till att barnet 

genomgår tre utvecklingsperioder. Den första utvecklingsperioden är indelad i två perioder: 

från födsel upp till tre år och tre – sexårsåldern. Den andra perioden omfattar åren mellan 6-12 

år och den tredje perioden åren mellan 12-18 år. I detta avsnitt beskrivs för arbetet relevanta 

utvecklingsperioder nämligen den första perioden som omfattar åren mellan födseln och upp 

till 6 år. 

 

De tre första åren är de viktigaste i människans liv ansåg Montessori, eftersom barnet då har 

ett stort absorberande sinne och då sker också den intensiva utvecklingen. Hanson (1993) tar 

upp begreppet känsliga perioder, som är välkänd inom montessoripedagogiken, och tolkar det 

som att barnet visar intresse och stor koncentrationsförmåga att träna och om och om igen öva 

en ny färdighet. Hon skriver även att barnen då har lättare att tillägna sig ny kunskap samt att 

detta beteende försvinner när den känsliga perioden är över. I montessoripedagogiken är det 

oerhört viktig att ta vara på dessa känsliga perioder i barnens liv. En av de tidigaste känsliga 

perioderna i barnets liv är när de lär sig att tala. Maria Montessori ansåg att det är viktig att 

tala vårdat samt tala med barnet istället för att prata om barnet och ge det språklig stimulans 

(Hanson, 1993). Utöver den språkliga stimulansen behöver barnen enligt Montessori under 

dessa år hjälp med att hålla ordning i sin omgivning. Det innebär bestämd rytm i dagens 

aktiviteter samt att undvika ändringar i den miljö där barnen vistas i.  

Enligt Maria Montessori är barnet moget att börja på förskolan i treårsåldern. Förskolan kan 

erbjuda en miljö som är anpassad till denna åldersgrupps behov. I den tidigare perioden från 

födseln upp till tre år har barnet fått många intryck och färdigheter som nu medvetet ska 

organiseras (Hanson, 1993). Barnet är nyfiket, utforskar sin omgivning och lär sig genom sina 

händer. På montessoriförskolor finns de sensoriska materialen som förfinar barnets 
sinnesintryck samt de praktiska materialen som förbättrar finmotoriken. 
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3.2.4 Miljön, materielen och läraren  
 

I montessoropedagogiken står barnet i centrum men det finns tre andra faktorer som anses ha 

väldigt stor betydelse i montessoriförskolor nämligen miljö, montessorimateriel samt läraren. 

Montessori talade om den preparerade omgivningen som både fysiskt och psykiskt skall 

tillfredställa barns behov vid en viss ålder (Hanson, 1 993:27). Miljön har stor betydelse inom 

pedagogiken och är anpassad efter barnens behov och förutsättningar. Möbler på förskolan är 

i barnens höjd och montessorimaterielet har en bestämd plats på hyllor. Det är viktigt att 

miljön hålls ren och fräsch samt att den uppfyller de estetiska kraven. Allt som man använder, 

möbler och materiel, ska se snyggt ut och locka barnen till meningsfulla aktiviteter (Hanson, 

1993). 

 

Montessorimaterielen skall ha god kvalitet och hålla länge samt vara hela, rena och ha ett 

attraktivt utseende. Materielen grupperas i praktiskt och sensoriskt materiel, materiel för 

matematik, språk och kultur (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Det finns bara 

ett exemplar av varje materiel och varje materiel har en speciell funktion samt ett direkt och 

indirekt syfte. Innan barnet får använda materielen måste de demonstreras av läraren först för 

att barnet ska kunna använda dem på rätt sätt. Montessoropedagogiken använder sig av en så 

kallad trestegslektion när barnet ska läras något nytt (vi presenterar ett exempel för att lära 

siffror):  

 
steg 1:  ”Det här är ett” – lägg fram en åt gången 

steg 2: ”Kan du peka på… (ett, två, tre)” – lägg fram alla 
steg 3: ”Vad heter den här?” – ta fram en åt gången 

          (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 

 

Maria Montessori ansåg att materielen måste presenteras för barnet när barnet är mogen för 

det eftersom det är bara då det kan väcka intresse och stimulera till upprepad handling, skriver 

Hanson. Genom att observera barnen kan pedagoger få en klarare bild om var barnen befinner 

sig i sin utveckling samt om de är mogna och visar intresse för ett visst material. Hanson 

(1993) förklarar att för tidigt eller för sent presenterad materiel kan kännas för svårt eller för 

lätt för barnen och därigenom ointressant. Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (1997) 

skriver att när rätt materiel presenteras för rätt barn vid rätt tillfälle då tänds barnets låga och 

kärlek för arbete. Materielen presenteras i en viss ordning, från lätt till svårt och är 

självrättande. Materialet för de yngsta är enkelt och konkret och hjälper dem att träna 

begreppsbildning samt att lära sig att sortera, gradera och para ihop. Avsikten med materielen 

är att skärpa barnens sinnesförmåga samt förbereda dem på arbetet senare i skolan. Materialen 

blir mer detaljrik och mer abstrakt i takten med barnens utveckling (Hanson, 1993).  

 

Montessorilärare ska vara lugna, tålmodiga och lyhörda för barnets behov. Det är viktigt att 

läraren ska kunna observera barn och känna till vilket materiel som passar bäst till barnets 

behov. Läraren ska försöka väcka barnets intresse för en viss materiel och handleda barnet 

genom att presentera materialet för barnet och sedan dra sig tillbaka och låta barnet upprepa 

övningen hur länge barnet önskar. Montessori ansåg att onödigt ingripande i barnets arbete 

kan kränka barnets värdighet och integritet, skriver Hanson (1993). Vidare skriver hon att 

barnen ska arbeta självständigt och få uppleva den inre tillfredställelsen. Enligt Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds (1997) skall lärare vara en länk mellan barnet och 

materialen och måste därför ha bra kunskaper om materielen. Lärare rättar inte barnet om det 

har gjort fel utan låter barnet själv upptäcka sina misstag och rätta till dem. Hon/han kan även 

göra en ny presentation eller föreslå en annan aktivitet för barnet. Lärarens främsta uppgift är 
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att observera barn och se var varje barn befinner sig i sin utveckling samt att ge dem rätt stöd 

och stimulans, tycker Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (1997). 

3.2.5 Matematik inom montessoripedagogiken 
 

I detta avsnitt beskrivs kortfattat Montessoris matematikmateriel samt dess syfte. Materielen 

återges med kursiv stil. 

 

Barnen på en montessoriförskola brukar använda sig av de matematiska materialen när de är 

runt 4 år gamla. Deras matematiska kunskaper byggs upp med hjälp av de tidigare konkreta 

upplevelser som de har tillägnat sig i de praktiska och sensoriska övningarna. Det första 

matematiska materialet är en fortsättning på det sensoriska materialet som finns inom 

montessoripedagogiken och har som syfte att få barnen att upptäcka matematiska lagar och 

mönster samt så småningom få barnen att arbeta med mer abstrakt matematik (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). De matematiska materialen är uppbyggt från lätt 

till svårt, från konkret till mer abstrakt. Först börjar barnen träna på talområdet 1-10. Antal 

lärs in med hjälp av tio olika långa räknestavar som är målade i rött och blått. Den kortaste 

staven är 1 dm lång, sedan följer en stav på 2 dm upp till 1m. Med hjälp av de olika långa 

stavarna känner barnet på ett konkret sätt att den korta staven motsvarar det låga talet ett samt 

att den längsta staven motsvarar det höga talet tio.  

 

Barnen lär sig symbolerna från 1-10 med hjälp av sandpapperssiffror. Enligt Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds (1997) blir barnets inlärning av siffersymbolerna lättare 

om barnet får med hjälp av fingrarna känna formen av siffran i sandpapper och samtidigt 

uttala siffrans namn högt. För att hjälpa barnet att förknippa siffrorna med kvantiteterna för 

talen 1-10 kombineras räknestavar med sifferkort. 

 

Nästa steg i erövrandet av antal tar barnen med hjälp av materiel som kallas för räknespolar. 

Materielen består av en trälåda indelad i tio fack och med siffrorna 0-9 målade över respektive 

fack. I facken läggs så många träspolar som siffran visar. Här får barnet själv upptäcka 

betydelse av noll samt förknippa siffrorna 0-9 med motsvarande kvantitet (Hanson, 1993). 

 

Sifferkort och marker är materiel som tränar begrepp som udda och jämn inom talområdet 1-

10. Barnen lägger sifferkort från 1-10 i ordningsföljd och placerar röda marker under i det 

antal som motsvarar siffran. Det här materialet tränar barnet på begreppet udda och jämn 

eftersom markerna läggs två och två under varandra och vid udda tal blir en mark ensam. 

Barnen får ett visuellt intryck av udda och jämna tal. 

 

Med ovan beskrivna matematiska materiel tränar barnet på talområdet 1-10 men materielen 

skiljer sig ifrån varandra i svårighetsgraden och abstraktion. På det sättet blir arbetet roligare 

och barn får bättre förståelse för antal hävdar Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 

(1997). Lärande av antal förstärks ytterligare med sifferlekar och räkneramsor. 
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4 Metod 
 

I metodavsnittet redogörs för val av montessoriförskolor, montessorilärare samt barngruppens 

ålder. Därefter redogörs för vilka etiska överväganden som togs hänsyn till, vilka 

undersökningsmetoder som valdes och på vilka grunder vi gjorde våra val. Sedan beskrivs 

själva genomförandet och till sist visar vi på databearbetningens och undersökningsmetodens 

validitet och reliabilitet.   

 

 
4.1 Urval  

 

Undersökningarna har genomförts på tre olika montessoriförskolor i skilda kommuner. Två av 

dessa montessoriförskolor är våra respektive arbetsplatser. Därefter valde vi ut fyra pedagoger 

på dessa förskolor som vi också intervjuade. Pedagogerna valdes utifrån deras utbildning 

inom montessoripedagogiken och de har alla lång erfarenhet i arbetet med barnen på 

montessoriförskolor. Vi intervjuade två pedagoger på en förskola där en av oss arbetar, en 

pedagog på den andres arbetsplats samt en pedagog på den tredje förskolan. Samtliga 

intervjuade var kvinnor i ungerfärlig ålder 30 – 65 år. 

 

Observationer gjordes på sammanlagt 12 barn och som var i åldrarna 3-6 år. Denna 

åldersgrupp valdes för att vi skulle kunna observera arbetet med montessorimaterialet för 

antalsinlärning. Vi lade ingen vikt vid om det var flickor eller pojkar som observerades. 

Avsikten var att se så många olika räkneprinciper som barnen använder sig av för att kunna få 

så stor bild som möjligt av barnens lärande av antal på montessoriförskolor.  

 

 

4.2 Etiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2009) är det viktigt att följa de forskningsetiska principerna och 

därmed värna om de enskilda individernas integritet. Med detta i åtanke valde vi att i 

redogörelsen av alla som har deltagit i undersökningen, utesluta beskrivningar av individer 

som gör det möjligt för andra att identifiera dem. All data som samlades in med hjälp av 

filmning, fotografier med digital kamera, bandinspelningar och anteckningar användes endast 

till denna studie samt förstördes efter databearbetning. Berörda lärare och barnens föräldrar 

informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Vi lämnade ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) till varje förskola där föräldrarna skriftligt kunde godkänna 

deltagandet utav deras barn i observationerna eller inte. 

 

 
4.3 Datainsamlingsmetoder 

 

Eftersom vi arbetar på två av de tre utvalda montessoriförskolorna hade kontakten angående 

deltagandet i vår undersökning, redan tagits. På den tredje förskolan togs den första kontakten 

via telefon. Vi berättade om syftet med vår undersökning och vår önskan att få tillåtelse att 

observera barngruppen samt intervjua lärarna. Vi lämnade ut ett informationsbrev (se bilaga 

1), där föräldrarna skriftligt kunde godkänna deltagandet utav deras barn i observationerna 

eller inte. Samtliga lärare och barnens föräldrar gav sin tillåtelse och undersökningen kunde 

genomföras som planerat.  
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Enligt Patel & Davidson (2003) ökar kvaliteten i undersökningen med användning av flera 

olika undersökningsmetoder. Vår avsikt blev därför att använda oss av två 

datainsamlingsmetoder, kvalitativ observation och intervju. Utifrån våra intervjuer och 

observationer kopplade till vår teoretiska bakgrund hoppades vi få fram tillförlitliga uppgifter 

som kunde tillföra ny kunskap inom läraryrket. 

 

 

4.3.1 Intervjuer 
 

Vi genomförde kvalitativa intervjuer med frågor som vi formulerat i förväg och det blev 

sammanlagt åtta frågor (se bilaga 2). Frågorna ställdes i exakt samma ordning till varje lärare 

och när det gäller grad av strukturering valde vi att genomföra en ostrukturerad intervju med 

öppna frågor som fick de intervjuade att berätta öppet. Patel & Davidson (2003) anser att det 

är en fördel att ha förkunskaper samt att vara förberedd inom det område som ska studeras. Vi 

förberedde oss genom att skaffa kunskaper i ämnet. Intervjufrågorna fungerade bra och 

behövde inte ändras under tiden men i vissa fall ställdes även följdfrågor för att få en bättre 

förståelse. Alla lärarna godkände inspelning av intervjun. För att underlätta samtalet och inte 

hämma intervjupersonen, tänkte vi på vårt språkbruk, gester och kroppsspråk under intervjun. 

Detta innebär att vi försökte att möta den intervjuade på lika villkor med samma yrkesspråk 

samt visa intresse för deras svar. 

 

  
4.3.2 Observationer 
 

Observationerna genomfördes i den vardagliga verksamheten på två av de utvalda 

montessoriförskolorna vilket gjorde att vi kunde observera barnen och pedagogerna i så 

naturlig miljö som möjligt. Vi ville se vilka metoder som används för att lära barn antal inom 

några utvalda montessoriförskolor samt se hur barnen kan tillägna sig förståelse för antal med 

hjälp av montessorimaterialet. Vidare ville vi också undersöka om barnen använde sig utav 

Gelman & Gallistels fem räkneprinciper. Vi valde att genomföra ostrukturerade observationer 

inom matematikområdet på de utvalda montessoriförskolorna. I en ostrukturerad observation 

finns det inget observationsschema utan istället skall allt observeras och registreras i bästa 

möjliga mån (Patel & Davidsson, 2003). Observationerna filmades samt nedtecknades och 

beskrevs efterhand under tiden vi befann oss i verksamheten. Svårigheterna med denna typ av 

observation som saknar ett observationsschema är att det saknas mallar och diagram att fylla i. 

Stor vikt ligger istället vid vårt tolknings- och analysarbete och det är viktigt att vi kritiskt 

granskar våra observationsprotokoll samt vårt inspelade material.   

 

 

4.4 Genomförande/procedur 
 

Vi tog en personlig kontakt med två av de utvalda förskolorna, medan vi kontaktade den 

tredje förskolan via telefon. Vi berättade om syftet med vår undersökning samt delade ut 

informationsbreven till föräldrarna på respektive förskolor. När vi fick skriftligt bekräftelse 

från föräldrarna att deras barn kunde delta i undersökningen började vi med observationerna. 

Vi valde att först observera den vardagliga verksamheten på de utvalda montessoriförskolorna 

och därefter intervjua lärare. Innan vi utförde intervjuerna förberedde vi oss genom att vara 

väl förtrogna med frågorna. 
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4.4.1 Intervjuer 
 

Intervjuerna utfördes vid de flesta tillfällena i ett ostört rum, utom en intervju som utfördes 

ute i barngruppen. Anledningen till detta var att intervjun genomfördes i slutet av terminen 

och två av den ordinarie personalen var på sin semesterledighet. Läraren som skulle intervjuas 

ville inte lämna barngruppen med mindre personalstyrka och ställde därför upp på en intervju 

ute i barngruppen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3-spelare och egna 

anteckningar kring svaren gjordes för att stärka validiteten. Inspelade samtal skrevs sedan ner 

och skickades till den andre av oss för att senare kunna analyseras. Intervjuerna tog ca 20 – 30 

minuter i anspråk. Vi intervjuade lärarna efter gjorda observationer. En beskrivning av lärarna 

som deltog i undersökningen är följande: 

 

Montessoriförskola 1 

- Lärare 1-7 med inriktning matematik/bild/naturkunskap/läst 40 poäng 

Montessoriutbildning 

Intervjun genomfördes i utemiljö i barngruppen. 

 

- Förskollärare/ Montessorilärare 

Intervjun genomfördes i personalrummet 

 

Montessoriförskola 2 

- Förskollärare/ Montessorilärare 

Intervjun genomfördes i personalrummet 

 

Montessoriförskola 3 

- Barnskötare/ Montessorilärare 

Intervjun genomfördes på avdelningen då barnen var utomhus 

 

 

4.4.2 Observationer 
 

Observationerna gjordes på två montessoriförskolor under ca tre veckor och pågick under 

förskolornas vardag. Vi observerade barn och pedagogerna i både ute och innemiljö. Syftet 

med vår undersökning var att kartlägga vilka metoder som används för att lära barn antal 

inom montessoriförskolor. Vidare ville vi se hur barnen kan tillägna sig en förståelse för antal 

med hjälp av montessorimaterialet. Vi ville även undersöka vilka olika principer enligt 

Gelman & Gallistel barnen använder sig av i sitt räknande. Med detta i åtanke försökte vi att 

filma och skriva ner alla situationer under förskolans vardag som tog upp det för vår 

undersökning relevanta området nämligen situationer där barnen lär sig antal. Vi både satt och 

gick runt under observationerna samt filmade och antecknade barnens olika aktiviteter. Vid 

flera tillfällen frågade vi barnen och pedagogerna vad de gjorde för att få en bättre förståelse 

för den pågående aktiviteten. Vi observerade även vilket material barnen använde sig utav. 

Observationerna filmades samt nedtecknades vilket stärker validiteten (Patel & Davidsson, 

2003). Efter undersökningstillfällena beskrevs alla observationerna och skickades till den 

andre av oss.    
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4.5 Databearbetning och tillförlitlighet 

 

Vi valde att sammanställa resultaten på följande sätt för att uppnå bästa möjliga reliabilitet i 

undersökningen. All insamlad data med hjälp av filmning, kort med digital kamera, 

bandinspelningar och anteckningar gick vi igenom flera gånger för att kunna se mönster. 

Därefter valde vi att strukturera våra resultat enligt syftets samtliga frågeställningar. I 

undersökningens resultat- och analysdel lyfte vi de svar ifrån de intervjuade pedagogerna som 

belyste våra frågor bäst. Detta gjorde vi för att öka validiteten i analysen (Svedner & 

Johansson, 2006).  

 

Våra datainsamlingsmetoder gjordes med hjälp av filmning, bandning, foton och anteckningar 

i syftet att öka tillförlitligheten och noggrannheten i undersökningen. Utöver detta hade vi 

förkunskaper samt var förberedda inom det område som studerades. All denna information 

kunde vi sedan väga samman i analysdelen för att kunna ge en så korrekt bild som möjligt. 

Svedner & Johansson (2006) menar också att genom att använda sig utav flera 

undersökningsmetoder såsom både intervjuer och observationer ökar tillförlitligheten och 

undersökningen blir både betydligt fylligare och mer allsidig.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 15 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

5 Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet av vår undersökning baserat på undersökningarna på tre 

olika montessoriförskolor. Observationerna genomfördes endast på två av dessa, medan 

intervjuerna genomfördes på samtliga montessoriförskolor. Samtliga frågeställningar 

presenteras på samma sätt genom att vi först redovisar resultatet uppdelat i underrubriker med 

påföljande analys. För att belysa reliabilitet i resultatet använder vi oss av några citat från 

intervjupersonerna. 

 

 

5.1  Vilka av Gelman och Gallistels fem principer använder sig barnen av i sitt 
räknande? 

 

Gelman & Gallistel hävdar att barnen använder sig av fem olika räkneprinciper när de 

tillägnar sig förståelse för räkneord (Sterner & Johansson, 2007). De skriver om 

abstraktionsprincipen, ett till ett- principen, principen om godtycklig ordning, principen om 

räkneordens ordning samt antalsprincipen (se rubriken Gelman & Gallistels fem 

räkneprinciper). När vi besökte de olika montessoriförskolorna observerade vi barnen när de 

räknade för att se vilka olika principer de använde sig av i sitt räknande. Resultatet valde vi att 

presentera på följande sätt: 

 

 

5.1.1 Abstraktionsprincipen 
 

Abstraktionsprincipen innebär att barnen tillägnar sig förståelse över att föremål kan räknas. 

Våra observationer visar att barnen gärna räknar och sammanparar olika föremål med 

varandra. Barnen räknar olika föremål både i inne och i utemiljö. På samlingarna får ett barn 

räkna de närvarande barnen i samlingen. Därefter räknas också barnens symboler (kvadrater, 

cirklar och trianglar i olika färger) på de barn som är närvarande för dagen. De räknar också 

de resterande symbolerna som tillhör de barnen som inte är där den dagen. Under dukningen 

får barnen möjlighet att räkna bestick, glas och tallrikar och sedan placera ut dessa vid det 

antal stolar som står vid bordet. När barnen arbetar med montessorimaterialet för 

antalsinlärning räknar de olika föremål även där. I övningen med de små burkarna med 

sifferlekar som går ut på att räkna olika föremål och lägga de vid rätt siffra räknar barnen 

knappar, stenar, snäckor. När barnen arbetar med materialet räknespolarna (se s.10) räknar de 

träspolar. I övningen med sifferkort och marker (se s.10) räknar barnen marker och placerar 

under rätt siffra. Vid ett tillfälle observerar vi en flicka som arbetar med materialet 

räknestavarna (se s. 10) och räknar antalet röda och blå fält på staven. Flickan får sedan i 

uppdrag att hämta det olika antal föremål som stämmer överens med de olika räknestavarna 

hon hade räknat. Våra observationer av arbetet med montessorimaterialen visar att det 

förekommer mycket räkning av olika slags föremål, dessa paras sedan ihop med varandra 

alternativt en siffersymbol.  

 

 

Analys av abstraktionsprincipen 
 

Sterner & Johansson (2007) skriver att abstraktionsprincipen innebär att alla föremål i 

avgränsande mängder kan räknas oavsett föremålens art. Barnen ska kunna jämföra en grupp 

om sju knappar med sju gem och samtidigt tillägna sig förståelse att ”sju” är en abstrakt 

egenskap, menar författarna. Observationen under samlingen visar att barnen sammankopplar 
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antalet närvarande barn med antalet symboler för dessa barn. Barnen kan då tydligt jämföra 

samma antal. På liknande sätt görs senare även under dukningen. Sterner & Johansson (2007) 

menar att principen gör det möjligt att kvantifiera genom att bilda par. Genom att skapa 

referenser eller att jämföra på detta sätt kan man genom parbildning avgöra om det var lika 

många, fler eller färre än det man räknat (Sterner & Johansson, 2007). Vi kan inte påstå att 

alla barn som räknar de olika föremålen har förståelse för räkneord samt kan räkna men de har 

förståelse för att alla föremål kan räknas och det är detta Gelman & Gallistel menar med 

abstraktionsprincipen (Sterner & Johansson, 2007).  

 

 

5.1.2 Ett till ett – principen 
 

Ett till ett – principen innebär att föremål bildar par med ett annat föremål. Vid dukningen 

upptäcker vi att barnen ofta använder sig av denna princip. En treåring delar ut skålar och 

säger: ”Alma. Max. Leo. Frida.” Hon parar ihop kompisarnas namn med skålar som hon delar 

ut och lyckas med dukningen. Under en annan observation ser vi hur en lärare uppmuntrar en 

fyraåring att räkna hur många apelsinklyftor hon hade fått. Flickan lägger en apelsinklyfta vid 

varje finger och sedan räknar hon fingrarna och säger: ”Jag fick fyra apelsinklyftor.” Vid ett 

annat tillfälle när barnen arbetar med montessorimaterialet räknestavarna (se s.10) och 

sandpapperssiffrorna (se s.10) får barnen i uppdrag att hämta rätt antal pennor som 

räknestaven och sandpapperssiffran visar. Barnen lägger en penna under det röda fältet, en 

penna under det blå fältet. De parar ihop antalet pennor med rätt antal fält på räknestaven. 

 

 

Analys av ett till ett- principen 
 

Barn lär sig tidigt att dela ut saker utan att räkna igenom och använder sig istället av 

sammanparning: en till dig, en till mig. Det visar sig även under våra observationer vid 

dukningen att barnen utan att räkna kan placera ut rätt antal tallrikar genom att sammanpara 

kompisarnas namn med rätt antal tallrikar. Flickan som räknar apelsinklyftor med hjälp av 

fingrarna använder sig av ett till ett – principen när hon räknar. Hon sammanparar fingrarna 

med apelsinklyftor och räknar rätt antal. Ett till ett - principen innebär att föremål i den ena 

mängden får bilda par med endast ett föremål i den andra mängden (Sterner & Johansson, 

2007). I en övning med montessorimaterialet räknestavarna (se s.10) och 

sandpapperssiffrorna (se s.10) parar barnen ihop pennor med de olika fälten på räknestaven. 

Här använder sig barnen av Gelman och Gallistels ett till ett – principen och ser tydligt 

sammankopplingen med ett föremål vid varje fält. 

 

 

5.1.3 Principen om godtycklig ordning 
 

Principen om godtycklig ordning innebär att barnen har förståelse för att föremål kan räknas 

både från höger och vänster sida utan att det påverkar antal räknade föremål. Vi observerar en 

situation där barnen får räkna hur många barn som är närvarande i samlingen. En sexårig 

flicka räknar alla barn och börjar med kompisen som sitter bredvid henne. Hon räknar och 

säger att det är åtta barn. Läraren ställer då frågan om hur många barn det sitter i samlingen 

om hon börjar räkna från ett annat håll dvs. om hon började räkna från en annan kompis. 

Flickan tittar en stund på läraren och säger utan att räkna om barnen: ”Samma. Åtta barn”. I 

materialet med sifferlekarna i de små burkarna får barnen möjlighet att räkna olika mängder 

av olika slags föremål. Barnen sammanför de föremål som är lika i var sin hög och börjar 
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sedan räkna dem genom att peka på varje föremål i högen. Några barn räknar föremålen 

genom att flytta det räknade föremålet en bit ifrån den uppräknade högen medan några barn 

endast pekar på föremålen. De barn som pekar på föremålen har ibland svårt att komma ihåg 

vilka föremål som redan hade räknats och räknar några föremål två gånger.  

 

 

Analys av principen om godtycklig ordning 
 

Enligt Gelman och Gallistel innebär principen om godtycklig ordning att barnen ska upptäcka 

att antalet är det samma oberoende av var någonstans man börjar räkna (Sterner & Johansson, 

2007). Vidare skriver de att alla objekt måste tas med och att det samtidigt gäller att hålla reda 

på vilka föremål som blivit räknade och vilka som återstår. Observationer visar att några barn 

som pekräknar har svårt att komma ihåg vilka föremål som redan hade räknats. Under 

samlingssituationen observerar vi hur läraren utmanar flickans tankar genom att fråga henne 

om hur många barn som är närvarande i samlingen om man börjar räkna från ett annat håll. 

Flickan visar i denna situation att hon behärskar principen om godtycklig ordning genom att 

säga samma antal utan att räkna om alla barn. Vi kan inte påstå att flickan behärskar denna 

princip helt, men i denna samlingssituation gör hon det.  

 

 

5.1.4. Principen om räkneordens ordning 
 

Principen om räkneordens ordning betyder att barnen skall ha förståelse för att talorden måste 

komma i en bestämd ordning. Våra observationer visar att de flesta fyr-, fem- och 

sexåringarna använder sig av en konsekvent räkneramsa när de räknar olika föremål. Det ser 

vi när barnen arbetar med montessorimaterialet räknespolarna (se s.10) och räknar träspolar 

eller när de arbetar med materialet sifferkort och marker (se s.10) och räknar marker. De flesta 

använder sig av en korrekt räkneramsa även när de arbetar med vardags matematik. Under en 

utomhusobservation ser vi hur läraren fotograferar en flicka (fem år). En anan flicka ropar 

samtidigt att hon också vill vara med på bilden. Femåringen säger att de nu blev två 

tillsammans. När ytterligare en flicka kommer och vill vara med på bilden säger femåringen 

att de nu istället blev tre. Sedan ropar hon på en pojke och säger: ”Olle kom du med, så blir vi 

fyra.” Flickan säger att de är två, tre och fyra utan att räkna högt, peka eller röra vid 

kompisarna. De yngre barnen, treåringar, kan inte alltid ange en korrekt räkneramsa. Ett 

exempel på detta är när en treårig pojke målar ankor och läraren ber honom att räkna hur 

många ankor han har målat (det är två ankor på pappret). Pojken pekar på den ena ankan och 

säger en och pekar sedan på den andra ankan och säger tre. Pedagogen upprepar frågan och då 

räknar pojken om. Denna gång pekar han på ankan och säger en och pekar på den andra ankan 

och säger två. Vid ett annat tillfälle observerar vi en flicka som räknar pennor. Flickan pekar 

på den första pennan och säger en och sedan pekar hon på den andra pennan och säger två,tre. 

 

 

Analys av principen om räkneordens ordning 
 

I våra observationer av barnen kan vi se att de flesta fyr-, fem- och sexåringarna visar att de i 

de flesta situationer kan ange en korrekt räkneramsa. Barnen visar det i arbetet med 

montessorimaterialet samt i matematiken i vardagen. Femåringen som räknar kompisarna som 

ska vara med på bilden visar att hon vet vad som kommer efter ett, efter två utan att räkna 

högt, peka eller röra vid kompisarna. Enligt Gelman & Gallistel innebär principen om 

räkneordens ordning att talorden kommer i en bestämd ordning samt att varje räkneord följs 
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av ett annat bestämt räkneord (Sterner & Johansson, 2007). De skriver även att det är viktigt 

att detta sker konsekvent varje gång när barnen räknar samt att räknade föremål paras ihop 

med ett bestämt ord i räkneramsan. Flickan som räknar pennorna använder sig av två räkneord 

(två, tre) när hon pekar på ett föremål medan den treåriga pojken som räknar ankorna visar att 

hans räkneramsa inte alltid kommer i samma följd. Första gången när han räknar säger han en, 

tre och den andra gången säger han en, två. Här ser vi även hur läraren ”rättar” honom genom 

att upprepa frågan om hur många ankor han målat. Gelman & Gallistel anser att barnen 

utvecklar denna princip med stigande ålder och mognad (Sterner & Johansson, 2007). 

 

 

5.1.5. Antalsprincipen 
 

Antalsprincipen kallas också kardinaltalsprincipen och innebär att barnen har förståelse för att 

det sist uppräknade räkneordet även anger antalet räknade föremål. Under en samling arbetar 

barnen med montessorimaterialet som kallas för sifferleken. Läraren ber barnen att ta en lapp 

ur burken och läsa vad som står på den. När Ida (fyra år) tittar på lappen säger hon att det står 

fyra (4) på den. Då får hon till uppgift att hämta fyra pennor. Flickan hämtar pennorna, lägger 

de på mattan, räknar högt och samtidigt rör vid varje penna och säger: ” En, två, tre, fyra. Det 

är fyra pennor.” Vid ett annat tillfälle när en fyraårig pojke arbetar med materialet 

räknestavarna (se s.10) och sandpapperssiffrorna (se s.10) får han i uppdrag att hämta rätt 

antal pennor som räknestaven och sandpapperssiffran visar. Läraren säger att hon valde att 

göra så för att ytterligare kunna förstärka förståelsen för mängd med hjälp av flera sinnen. 

 
 

Analys av antalsprincipen 
 

Antalsprincipen innebär att barnen får en sorts måttstock på det räknade antalet föremål 

kopplat till räkneorden (Sterner & Johansson, 2007). Under arbetet med montessorimaterialet 

ser vi att barnen använder sig av denna princip vid ett flertal tillfällen. I observationen med 

pojken som arbetar med räknestavarna, kan vi se att han räknar de olika fälten på varje stav. 

Därefter memorerar han antalet fält och parar sedan ihop den med rätt sandpapperssiffra. 

Genom att han sedan får hämta ett antal pennor som visar antalet får han ytterligare träning av 

antalsprincipen. Observationerna visar även att det finns barn som inte har helt förståelse för 

att det sista uppräknade räkneordet anger antal. Dessa barn svarar på frågan hur många genom 

att räkna om alla föremål. Enligt Gelman & Gallistel kommer barnen att behärska alla 

räkneprinciperna i samband med stigande ålder och mognad samt genom att barnen får 

erfarenheter i vardagen av att räkna och fastställa antal (Sterner & Johansson, 2007). Våra 

observationer visar att barnen får många tillfällen att räkna olika föremål och ange antal, både 

i arbetet med montessorimaterialet och i vardagen.  

 

 

5.2  Vilka metoder används på montessoriförskolor för att lära barn antal och 
på vilket sätt kan montessorimaterial för antalsinlärning hjälpa barnen att få 
förståelse för antal? 

 
Här presenteras de metoder som framkommit under våra intervjuer och observationer på de 

olika montessoriförskolorna.  
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5.2.1  Montessorimaterialet för lärande av antal 
 
Arbetet med montessorimaterialet sker under förmiddagen under deras så kallade arbetspass. 

Det är under den här tiden som montessorilärarna lockar och försöker intressera barnen för 

montessorimaterialet. Där är matematiken ett av de fem ämnesområden som finns inom 

montessoripedagogiken. Montessorilärarna berättar att det handlar om att barnen skall få 

möjlighet att vara aktiva i sitt eget lärande genom att få välja vilket material de skall arbeta 

med och hur länge de vill arbeta med det. De säger också att materialet har en tydlig 

uppbyggnad från konkret till abstrakt, från lätt till svårt, och som gör att barnet enkelt kan 

hitta sin nivå samt få rätt förståelse från början. Materialets uppbyggnad stärker barnet i deras 

självförtroende att bygga på med mer och mer kunskap efterhand. De får en överblick 

samtidigt som det hjälper barnet i sin egen självständighetsutveckling då de själva kan hämta 

allt material utan att behöva fråga en vuxen, menar samtliga lärare.  

 

En av montessorilärarna säger att eftersom matematik ofta anses som ett väldigt abstrakt ämne 

och svårt att ta på, upplever hon att matematikmaterialet inom montessoripedagogiken många 

gånger kan hjälpa de barn som har svårt för matematiken eftersom det är så konkret.  Flera 

montessorilärare har exempel på barn som väldigt lätt lär sig en korrekt räkneramsa men utan 

att de har betydelsen för själva siffran. Vi ett tillfälle observerar vi en flicka som sitter vid 

matbordet och räknar hur många det är som sitter där. Flickan räknar 1 2 3 4 5 och när hon 

kommer upp till talet fem i räkneramsan säger en annan flicka: ”Jag är inte 5. Jag är 3 år”. 

Lärarna förklarar efteråt att flickan kan ramsräkna men saknar förståelse för räkneord som 

antal. Här menar samtliga att montessorimaterialen kan konkretisera antalet. En av lärarna ger 

ett exempel på hur materialet kan hjälpa barnet att på ett konkret sätt förknippa tal med 

kvantitet:  

 
Montessorilärare: 

Med hjälp av räknestavarna kan barnet på ett konkret sätt uppleva skillnaden mellan det låga talet ett och 

det höga talet tio. Den kortaste staven som föreställer talet ett är 1 dm lång. Nästa stav är 2 dm lång osv. 

medan den längsta staven är 1 m lång och föreställer talet tio.” 

 

En annan lärare berättar om materialet räknespolarna (se s. 10) där barnen på ett konkret sätt 

kan uppleva betydelsen av noll samt få ett muskelminne av kvantiteterna 0-9 när de håller rätt 

antal spolar i handen. Lärarna berättar att när barnen arbetar med montessorimaterialet då 

använder de sig av flera sinnen samtidigt. Barnen kan uppleva mängden visuellt, känna på 

mängden när de arbetar med materialet räknespolarna (se s. 10) eller känna med fingrarna 

siffrans form när de arbetar med materialet sandpapperssiffrorna (se s.10). Materialet kan 

härmed bygga upp en tydlig visuell bild för barnet. De barn som däremot har lätt för 

matematik har kanske därför inte samma behov av materialet för konkretisering, menar en 

montessorilärare.  

 
Montessorilärare: 

Men jag har ju svårt att tro att materialet kan röra till det för någon, så jag ser endast fördelar med 

mattematerialet eftersom det är så konkret och att det både underlättar och visualiserar för de barn som 

behöver det. 

  

Montessorilärarna berättar att de lägger fram olika material med fina konkreta föremål att 

räkna, allt för att stimulera barnen till att lockas räkna. Enligt lärarna märker barnen direkt då 

det har bytts ut något material på en hylla eller att föremålen i en räkneburk har ändrats. 

Förändringarna i sin tur lockar barnet till en aktivitet med materialet. De menar alltså att 

variationen av materialet är viktig. Det handlar om att skapa trygghet i materialanvändandet 
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för att sedan efterhand kunna bygga på med utmaningar och mer självständiga övningar, 

enligt lärarna. 

 

Montessorimaterialet har en tydlig struktur som hjälper barnet att bilda sig en konkret 

uppfattning om matematiken och de olika talen samtidigt som det är självrättande. Genom att 

arbeta med montessorimaterialet inom matematiken kan man som pedagog se om barnet har 

tillägnat sig förståelse för antal.  

 
Montessorilärare: 

Om barnet har gjort fel kan han själv upptäcka felet och rätta till det eftersom materialet är uppbyggd så 

att det finns exakt det antal föremål som behövs för att utföra övningen rätt. 

 

Barnen räknar olika föremål samtidigt som de parar ihop det med en siffra i flera olika 

kombinationer och material. Barnen lär sig redan i förskoleåldern siffrornas olika betydelse 

såsom udda och jämn siffra. Montessoriläraren är mycket noggrann med att benämna rätt 

begrepp för barnet. Det som också anses viktigt är att lärandet ska vara lustfyllt och 

stimulerande för barnet. Lärarna tycker att inlärningen ses som en lek för barnet samtidigt 

som barnet själv har en inre drivkraft till att vilja lära mer. Vid ett tillfälle observerar vi en 

flicka (6 år) som visar intresse för materialet för udda och jämn, siffror och marker. Läraren 

observerar detta och frågar om hon vill att hon presenterar det för henne. Efter presentationen 

av materialet får flickan försöka och lyckas då inte helt första gången, men efter ytterligare ett 

försök lyckas ändå flickan av att genomföra materialet på rätt sätt. 

 

I montessoriförskolor har lärare en passiv men samtidigt stödjande roll när barnet arbetar med 

materialet för att barnet skall få ett så ökat självförtroende som möjligt, berättar lärarna. 

Lärarna anser att det är betydande att se på det individuella barnets mognad och utifrån det 

presentera lämpligt material för barnet. För att lära barnen siffrornas namn samt rätt kvantitet 

använder man sig av en så kallad trestegslektion (se sid. 9). Här berättar montessorilärarna att 

man oftast sitter ensam med ett barn samtidigt som man på ett konkret och tydligt sätt 

namnger de olika siffrorna eller kvantiteterna. För att ytterligare förstärka dess mängd kan 

man ge barnet i uppdrag att också hämta rätt antal som räknestaven eller sandpapperssiffran 

visar.  

 
Montessorilärare: 

Maria Montessori betonade ju vikten av att använda så många sinnen som möjligt i sitt lärande och 

genom att man då både visar kvantiteten, siffran plus att de får känna på den och sen även gå och hämta 

det antal som visas, då aktiveras många sinnen samtidigt som inlärningen blir mycket mer lustfylld tror 

jag. 

 
 

Analys av montessorimaterialet för lärande av antal 
 

Det finns ett flertal material på montessoriförskolor som stimulerar barnen till inlärningen av 

antal. Montessori menade att det var viktigt att miljön skulle vara väl förberedd och kunna 

möta barnet i dess olika utvecklingsnivåer (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 

Observationerna visar hur läraren observerar barnet för att sedan föreslå lämpligt material. 

Materialen på montessoriförskolor har sin bestämda plats och är placerade på låga hyllor, från 

lätt till svårt, från konkret till mer abstrakt. Montessorilärarna tycker att detta hjälper barnet 

att enkelt hitta sin nivå samt få rätt förståelse från början. Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds (1997) skriver att barn i 3-6 års ålder sorterar sina tidigare intryck och behöver en 

ordnad och strukturerad miljö. Författarna anser att ordningen på montessoriförskolor ger 
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barnen trygghet samt är till stor hjälp i deras självständighetsutveckling (Skjöld Wennerström 

& Bröderman Smeds, 1997).  

 

Lärarna berättar att barnen gärna arbetar med materialet och det märkte vi under våra 

observationer. Barnen tar fram materialet själva och arbetar med det självständigt. Barnen är 

oftast väldigt koncentrerade när de arbetar med materialet och låter sig inte störas av annat 

som händer runtomkring dem. Dessutom kan barnen i de flesta fall själva upptäcka om de har 

gjort fel och rätta till det på egen hand, utan de vuxnas inblandning, eftersom materialet är 

självrättande. Hanson (1993) skriver att det är viktig för barnens självkänsla och självtilliten 

att själva få välja arbete utifrån egen förmåga. Enligt henne får barnen då uppleva arbetsglädje 

och slipper känna sig underlägsna och misslyckade (Hanson, 1993). Samtidigt hävdar 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) att meningsfullheten för barn ökar när de är aktiva 

i tanke och handling samt genom fri vilja engagerar sig i matematiska aktiviteter.  

 

Resultat visar att variationen av materialet inom matematiken är betydelsefull. De intervjuade 

montessorilärarna berättar om hur barnets intresse för matematikmaterialet ökar genom att 

föremålen i de olika räknelekarna byttes ut emellanåt. Barn behöver få många erfarenheter av 

både talserien och sammanparningen av dem för att kunna koppla samman dessa anser 

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004).  

 

Enligt de intervjuade montessorilärarna kan montessorimaterialen göra matematiken och 

framförallt lärandet av antal tydligare och mer konkret. Montessorimaterialet är uppbyggd 

från lätt till svårt från konkret till abstrakt och kan hjälpa barnet att successivt bygga upp sina 

kunskaper. Barnen kan på ett konkret sätt uppleva mängden genom att hålla räknespolarna i 

handen. Dessutom kan de med hjälp av de olika långa räknestavarna bilda en trappa där den 

kortaste staven motsvarar det låga talet ett och den längsta staven motsvarar det höga talet tio. 

Materialet kan ge en visuell bild av hur mycket talet tio är större än talet ett.  

 

Lärarna berättar att när barnen arbetar med montessorimaterialet då använder de sig av flera 

sinnen samtidigt. Detta är även något vi själva kunde se under våra observationer. Barnen kan 

uppleva mängden visuellt, känna på mängden eller som en av lärarna uttrycker sig ”få ett 

muskelminne av var och en av kvantiteterna”. När barnen lär sig siffersymbolerna med hjälp 

av sandpapperssiffrorna (se s.10) känner de med hjälp av fingrarna formen av siffran i 

sandpapper och samtidigt uttalar siffrans namn högt. Enligt Skjöld Wennerström och 

Bröderman Smeds (1997) får barnen en djupare förståelse när flera sinnen är med och 

samtidigt bygger de upp sin begreppsuppfattning på konkreta erfarenheter som i sin tur ger en 

stabil grund för utveckling av den abstrakta förmågan. Vidare skriver de att ”Maria 

Montessori kallade händerna för själens verktyg och intelligensens instrument” (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds, 1997: 45). Även Doverborg & Pramling Samuelsson 

anser att små barn i förskolan skall få många möjligheter till att få uppleva och erfara 

matematik med hela kroppen. Författarna tycker att barnen behöver både få känna och 

uppleva höjd, tyngd, stor och liten, mängd mm. Då först har barnen något att relatera till och 

förståelsen ökar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007).  

 
 

5.2.2  Att följa barnet i dess intresse och uppmuntra självständighet  
 
Observationer visar hur montessorilärarna följer och observerar barnet i dess intresse. Vid 

några tillfällen föreslår läraren ett material inom matematiken som barnet kan arbeta med, vid 

andra tillfällen ser vi hur barnet självt väljer ett material att vilja arbeta med. När barnet 
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använder sig av ett material för första gången visar alltid läraren först hur det är tänkt att 

användas, berättar montessorilärarna. Redan under presentationen, berättar lärarna, att man 

många gånger märker om barnet är moget för materialet eller inte. Lärarnas uppgift efter en 

presentation är sedan att dra sig tillbaka och återigen observera barnet under aktiviteten. 

Montessorilärarna anser att det är viktigt att ge barnen möjlighet att arbeta självständigt.  

 

Samtliga intervjuade lärare berättar att man inte ”rättar” ett barn som eventuellt gör fel med 

ett material, utan istället låter man dem hålla på en stund till dess att de själva kommer på att 

de gjort fel. I annat fall frågar man barnet lugnt ifall de vill att man ska visa hur man gör med 

det en gång till. De berättar också att det kan bero på att barnet ännu inte är moget för just det 

materialet och istället kan föreslå att man tar fram ett annat material. Detta visar sig även 

under våra observationer. Något annat som observationerna visar är en viss styrning ifrån 

lärarens sida då barnet exempelvis räknar fel på några föremål. När barnet räknar korrekt antal 

och lägger föremålen under rätt siffra, är läraren tyst och nickar endast tyst mot barnet. Då 

barnet räknar fel och lägger föremålen under fel siffra frågar läraren ytterligare ”Hur många 

var det i den högen”? eller ”Kan du räkna det en gång till?” När vi frågar några av lärarna om 

det får vi svar att det många gånger görs omedvetet. Lärarna tycker att det i vissa fall kan 

hjälpa de barn som har svårt att koncentrera sig tillräckligt länge. De menar att mot slutet då 

dessa barn märker att det blivit något fel någonstans, skulle de ha än svårare att hitta sitt fel 

och skulle istället tröttna och kanske till och med känna sig misslyckade i sitt arbete. Enligt de 

intervjuer vi gjorde menar montessorilärarna att det stundtals finns perioder i ett barns liv där 

de inte är särskilt intresserade utav montessorimaterialet, de är inte mottagliga för tillfället. En 

av montessorilärarna berättar om en flicka som inte visar något större intresse för 

montessorimaterialet inom matematiken men är däremot väldigt intresserad av att rita. De 

försöker fånga matematiken i det som barnen gör och lyfta fram det. En av lärarna berättar: 

 
     Montessorilärare: 

Barn är olika. De har olika intresse och lär sig på olika sätt. Det gäller att vara uppmärksam och utgå ifrån 

deras intresse och behov.  

 

 

Analys av att följa barnet i dess intresse och uppmuntra självständighet 
 

Läraren observerar det individuella barnets utvecklingsnivå istället för att enbart lägga fokus 

på barnets ålder. Enligt montessoripedagogiken är varje barn unikt och utvecklas i egen takt. 

Man tar vara på de känsliga perioderna i ett barns liv där barnet inom olika tidsperioder är mer 

mottagliga för inlärning av ett visst område. Som montessorilärare är det viktigt att möta upp 

barnet under dessa perioder med rätt material samt att det är både stimulerande och lockande 

(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Vår analys av detta är att barnet 

presenteras lämpligt material vid rätt ”tidpunkt”. En svårighet som kan uppstå kan vara om ett 

barn inte visar intresse för materialet, då måste montessoriläraren avvakta och invänta barnets 

intresse. Det viktiga är att barnet upplever aktiviteten som lustfylld. Det skapas en lugn och 

trygg inlärningsmiljö för barnet då det får arbeta ostört och koncentrerat. Alla barn har någon 

period där de inte visar något större intresse för materialet. Detta uppmärksammar 

montessoriläraren och istället hittar andra tillfällen att lyfta fram matematiken och antal för 

barnet. Observationerna visar att montessorilärarna medvetet lyfter fram och använder sig av 

matematiken i flera sammanhang under dagen. I läroplanen för förskolan betonas vikten av att 

utgå ifrån barnens intresse och behov vid planering av verksamheten 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Förskolor som vi har besökt visar med sitt arbetssätt och 

sin användning av olika pedagogiska verktyg såsom montessorimaterial, sånger, rim och 

ramsor, dataspel, bild och utematematik att de har i åtanke att barnen har olika intresse samt 
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lär sig på olika sätt. Trots att montessorimaterialen har en betydande roll i verksamheten 

upplever vi att barnen får möjlighet för lärande på flera olika sätt. 

 

Resultatet visar att man som montessorilärare till viss del inte rättar barnet i sitt arbete utan 

låter barnet arbeta självständigt. Lärarna är noga med att inte störa barnet i sitt arbete, utan 

låter dem hålla på i sin egen takt i syfte att få vara så koncentrerade som möjligt på uppgiften. 

Maria Montessori ansåg att allt onödigt ingripande i barnets aktivitet kränker dess värdighet 

och integritet (Hanson, 1993). Montessori ville också utveckla självständiga och oberoende 

barn och utformade istället material som i största möjligaste mån var självrättande så att 

barnet självt skulle kunna upptäcka eventuella misstag. Genom att arbeta på detta sätt visar 

montessoriläraren respekt för barnet och som indirekt kan bidra till att barnet utvecklar 

respekt för andra i sin tur.  

 
 

5.2.3  Räknelekar och små matematiska uppdrag 
 

 Räknelekar är ytterligare en aktivitet som man använder sig av på en montessoriförskola.  

 
Montessorilärare: 
Barnen tycker att det är roligt med räknelekar som att klappa händerna  

3 gånger eller knacka på dörren 4 gånger. 

 

Barnen får små uppdrag att hämta olika antal föremål då och då för att skapa flera tillfällen att 

få träna sig i att räkna och på så vis också utveckla en större förståelse för antal. Som 

montessorilärare försöker man för det mesta utgå ifrån att allt som räknas ska vara så konkret 

som möjligt. Två av de intervjuade montessorilärarna säger också att de små burkarna med 

sifferlekar brukar vara väldigt uppskattade bland barnen. Här finns små sifferkort med talen 1-

5 alternativt 1-10 på i burken samt olika föremål som skall läggas vid rätt siffra. Det är olika 

föremål för varje siffra och blir på det viset även självrättande för barnen. Dessa föremål 

brukar bytas ut efterhand i syfte att intressera och stimulera barnen. 

 

Flera montessorilärare anser att när man spelar spel tillsammans med barnen utvecklar de 

också förståelse för antal och räkning. I spel slår barnen tärningen, räknar prickar, går det 

antal steg som tärningen visar. Dessutom finner barnet det roligt och det har stor betydelse för 

inlärningen, anser lärarna. Efter ett tag kan man också se att barn lär sig att se mängden 

prickar på tärningen bara genom att se talbilden eftersom den är placerad på ett särskilt sätt, 

menar de intervjuade montessorilärarna. 

 

 

Analys av räknelekar och små matematiska uppdrag 
 

Resultatet visar att montessorilärarna använder sig av matematiken medvetet och vid flera 

tillfällen i vardagen. Barn behöver känna meningsfullhet i deras aktiviteter och genom att få 

små matematiska uppdrag i deras vardag blir det naturligt för dem att träna sig på och 

använda sig av matematiken. Vi ser också att räknelekar blir lustfyllt för barnet och stimulerar 

barnet vidare i sin inlärning. Barnet uppskattar att spela spel, det är både roligt och 

motiverande och för att klara det behöver man också träna sig på att räkna på både tärningen 

och på spelplanen. Enligt Montessori är en av montessorilärarnas uppgift att erbjuda barnen 

en stimulerande och intressant miljö (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). I 

tärningsspel lär sig barnet också att se mängden endast genom ett blink, subitizing. Heiberg 

Solem & Lie Reikerås (2006) menar att tärningar kan stimulera barns talbilder genom att 
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prickarna är placerade på ett särskilt sätt och som hjälper barnet att komma ihåg antalet utan 

att behöva räkna.  

 

 

5.2.4 Vardagsmatematik 
 
Samtliga intervjuade montessorilärare betonar vikten av att använda sig av matematik i 

vardagen genom att exempelvis räkna bestick, glas och tallrikar när man dukar eller genom att 

räkna närvarande barn i samlingen. Lärarna tycker att det är betydelsefullt att synliggöra 

matematiken i allt de gör samt göra barnen uppmärksamma på att matematiken finns överallt. 

De menar att det är viktigt att skapa en helhet för barnet och hitta naturliga 

användningsområden för att använda sig av matematiken. En av lärarna betonar att det måste 

kännas meningsfullt för barnen att räkna om de ska tillägna sig förståelse för siffror och antal. 

Hon ger ett exempel på det:  

 
Montessorilärare: 

Evelina vill inte lära sig att skriva vilken siffra som helst. Hon vill lära sig att skriva den siffran som 
föreställer hennes ålder samt hennes bästa kompis ålder. Det är väldigt viktig för henne att kunna just 

”deras” siffror. Det måste finnas ett intresse hos barnet att lära sig. Det måste kännas meningsfullt. 

 

De intervjuade montessorilärarna menar också att frågor, utmaningar och problematiseringar 

också är viktiga bitar i matematikarbetet, eftersom den abstrakta förmågan då tränas på ett 

naturligt sätt. Så här berättar en av lärarna: 

 
Vi tycker att det är viktigt att få barnen att reflektera och tänka till. I samlingen brukar vi ofta fråga om 

det är något barn som saknas och hur många vi brukar vara när alla är här osv. Vi kan också fråga barnet 

hur många det hade varit om det hade varit en till, två till, fyra till osv., när de räknat något. Och hur 

många portioner man har ätit och hur många ben man har i fisken… (skratt). Men just det här att man, 

som när vi satt häromdagen och delade frukt vid mellanmålet och då skulle vi se hur många man fick var, 

det var melonskivor, hur många fick man var och det blev en över, hur ska vi göra med den? Å att barnen 

liksom får tänka till, hur gör vi då? Då kom de fram till att inga barn skulle äta någon mer för att fröken 

skulle få den sista melonskivan, så blev det rättvist för fröken hade inte fått någon. Just det här att man 

tänker och problematiserar kring räknandet och tal och såna saker. 

 

I både intervjuerna och observationerna visar sig tydligt att matematiken även används flitigt i 

utemiljön. Utomhus försöker man få in vardagsmatematik för barnen för att de skall kunna få 

en helhetsbild och en större begreppsanvändning för matematiken i många sammanhang. Man 

räknar i leken kurragömma, räknar antal ekollon eller antal blad på en blomma. På en förskola 

får barnen i uppgift att hämta tre långa pinnar, två korta pinnar, fem små stenar, en stor sten. 

Läraren berättar att barnen finner dessa lekar roliga och att lärarna samtidigt kan se om barnen 

har förståelse för antal. De barn som har lite svårare för matematik försöker man utmana lite 

extra i många olika situationer, både inomhus och utomhus, berättar en lärare. 

 
Montessorilärare:  

Jag tror också att genom att man jobbar individuellt med varje barn i exempelvis matematiken, kan man 

lättare upptäcka om barnet har lite extra svårt med någonting och kan på så vis också träna lite extra på 

det vid flera tillfällen.  

 

 

Analys av vardagsmatematik 
 

Under observationer ser vi hur montessorilärarna försöker väva in matematiken inom andra 

ämnesområden för att locka barnen vidare inom ämnet. Exempelvis ber läraren barnet att 
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hämta ett visst antal färgpennor då de sitter och målar eller räkna antal dinousaurier i en korg. 

Att arbeta med ett sådant här förhållningssätt kallas enligt Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2007) att man har ett utvecklingspedagogiskt synsätt. Montessoripedagogiken grundar sig på 

ett utvecklingspsykologiskt synsätt genom att se till barnets olika mognadsfaser samt att 

materialet följer i en bestämd ordning. Men enligt vårt resultat kan vi också se att man arbetar 

utifrån ett utvecklingspedagogiskt synsätt där man försöker lyfta fram matematiken i flera 

meningsfulla sammanhang för barnet.  

 

Utmaningar, problematiseringar och frågor anses som betydelsefulla bitar inom matematiken 

även på montessoriförskolor. Barnen får flera tillfällen att träna på det abstrakta tänkandet när 

de räknar de barn som inte är på förskolan denna dag. Samtliga lärare tycker att det är viktigt 

att ställa frågor och utmana barnen i vardagen genom att ge dem möjligheter till att lösa olika 

matematikproblem. Även Vygotskij (Sterner, 2007) pekar på vikten av att den vuxne i 

samspel med barnet utmanar med både språk och tänkande. Han menar också att det är i mötet 

mellan barns individuella förståelse och omvärldens utmaningar som gör att barnet kan ta 

ytterligare steg i det livslånga lärandet.  

 

Även utomhus kan man finna många meningsfyllda situationer att räkna på som stimulerar 

barnets lärande av antal. Vi tror också att miljöombytet kan gynna de barn som har det lite 

svårare med matematiken och kanske tycker att det känns svårt med materialet. Genom att 

hitta tillfällen att räkna även utomhus tror vi att det kan överbygga eventuella svårigheter för 

barnet. Detta stöds av Doverborg & Pramling Samuelssons teori (2007) om att genom ett 

utvecklingspedagogiskt förhållningssätt kunna utveckla barns förståelse för matematisk 

innebörd ytterligare.  

 

Enligt läroplanen för förskolan skall förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar sin 

förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang” 

(Utbildningsdepartementet, 1 998:13). Detta upplever vi att man gör på de förskolor som vi 

varit på. Det som läraren vill lyfta fram med flickan som endast vill lära sig att skriva hennes 

och kompisens ålder är att det måste finnas ett intresse hos barnet att lära sig räkna och skriva 

siffror. Det måste kännas meningsfullt för barnet att kunna det. 

 

 

5.2.5 Rim, ramsor och sånger 
 

Enligt montessorilärarna är det viktigt att lärande ska vara lustfyllt för barnen. En av lärarna 

som använder sig av rim, ramsor och sånger för att föra in matematiken i barnens värld 

berättar följande: 

 
Montessorilärare: 
Barnen älskar rim, ramsor och att sjunga. Och matematiken kan man också sjunga om. Sång, rim och 

ramsor är ett roligt sätt som vi medvetet använder oss utav för att förstärka barnens inlärning. 

 

På den här förskolan hörde vi många sånger, rim och ramsor som handlade om tal till exempel 

En elefant balanserade, Fem fina fåglar, Bulleri, bulleri bock, 1,2,3 indianer . 

 

 
Analys av rim, ramsor och sånger 
 

Rim, ramsor och sånger stimulerar ”ramsräknandet”. Ramsräknandet innebär inte att barnet 

lär sig att räkna men däremot tränar barnet på räkneramsan och genom att göra det i en sång 
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eller ramsa blir det lättare att lära. En ständig upprepning av talserier är till stor hjälp då 

barnet skall lära sig i vilken ordningsföljd talen kommer, menar Heiberg Solem & Lie 

Reikerås (2006). Genom sånglekar såsom En elefant balanserade eller Fem fina fåglar mm, 

blir även räknandet konkret genom att lägga till eller ta bort antal.  

 

 

5.2.6 Datorer som pedagogiskt verktyg 
 

På två förskolor använder sig lärarna utöver montessorimaterielen även av datorer för att lära 

barnen antal (den tredje förskolan hade tidigare använt sig utav datorer i verksamheten men 

nu tagit en paus från det ett tag). Lärarna förklarar att många barn är intresserade av datorer 

och att det är en del av deras vardag. Med tanke på detta köpte de ett matematiskt PC spel 

(Mattepärlan) för att ge barnen möjlighet att lära sig på det sättet. Som ett konkret exempel 

berättar de om en pojke som brukar spela detta spel och sedan jämföra bilden på skärmen med 

samma matematiska materiel som de har på förskolan. Lärarna tycker att variationen av 

pedagogiska verktyg kan öka barnens motivation och lusten till räknandet. 

 

 
Analys av datorer som pedagogiskt verktyg 
 

Här presenteras ett exempel på ett tillvägagångssätt som man använder sig av på vissa 

montessoriförskolor. Montessorilärarna menar att variationen av pedagogiska verktyg kan öka 

barnens motivation och lust till räknandet som de sedan också kan återkoppla till deras arbete 

med montessorimaterialen. Genom att möta barnet på det sätt som kan stimulera dem i sin 

inlärning lyckas man också med sitt uppdrag att man i förskolan skall utgå ifrån barnens 

intresse och behov i planeringen av verksamheten (Utbildningsdepartementet, 1998).   
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6 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur barn mellan 3-6 år ges möjlighet att utveckla 

förståelse för antal på några utvalda montessoriförskolor. Vi ville se vilka metoder som 

används på montessoriförskolor för att lära barn antal och på vilket sätt montessorimaterial för 

antalsinlärning kan hjälpa barnen att få förståelse för antal. Dessutom ville vi undersöka vilka 

av Gelman och Gallistels principer barn använde sig av i sitt räknande. Vi börjar med att 

redogöra för de resultat som framkommit utifrån våra frågeställningar i en resultatdiskussion, 

därefter diskuterar vi de metoder som använts i undersökningen och dess hållbarhet. Slutligen 

tar vi upp delen kring förslag på vidare forskning runt vårt ämnesområde och hur det kan 

tillvaratas inom förskolans värld.  

 

 

6.1 Resultatdiskussion  
 

6.1.1 Vilka av Gelman och Gallistels fem principer använder sig barnen av i sitt 
räknande? 

 
 
Abstraktionsprincipen 
 
Vårt resultat visar att samtliga barn som observerades använder sig av någon av Gelman och 

Gallistels fem räkneprinciper (Sterner & Johansson, 2007). Alla barn är väl förtrogna med 

abstraktionsprincipen, dvs. har kunskap om att alla föremål kunde räknas. Vår analys av detta 

är att miljön på de montessoriförskolor som vi besökt stimulerar barnen till räknande av det 

mesta såsom i spel, i samlingen eller i matematikmaterialet samtidigt som lärarna medvetet 

använder sig av matematiken tillsammans med barnen.  

 

Ett till ett – principen 
 

Vi observerade också användandet utav ett till ett- principen vid ett flertal tillfällen då lärarna 

uppmuntrade barnen till att dela ut fruktbitar till varandra kring ett bord exempelvis. Här fick 

barnen samtidigt lösa problemet att det skulle bli rättvist och att alla skulle vara nöjda med 

lösningen. Det blev alltså både en samarbetsövning samt en matematikuppgift där de använde 

sig av principen ett till ett. Montessori (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) 

menade att det var viktigt att integrera matematiken in i barnets verklighet och bilda en helhet 

för barnet. Vi tror också att genom att barnen får realistiska uppgifter inom matematiken ökar 

också både motivationen och förståelsen för densamma.  

 

Principen om godtycklig ordning 
 
Principen om godtycklig ordning är enligt vår mening första tillfället för barnet då de kopplar 

samman antal eller mängd till talord och siffror. Istället för att barnet skall sammanpara 

föremål med varandra enligt ett till ett-principen ska de nu istället kunna räkna samman dem 

med hjälp utav talspråket. Vi anser att det då är av betydelse att barnet har fått flera 

erfarenheter av siffror innan i både ramsräkning och siffersymboler i visuell form. Heiberg 

Solem & Lie Reikerås (2004) skriver att principen om godtycklig ordning innebär att barnen 

ska ha förståelse för att antalet föremål i en grupp förblir detsamma oavsett om föremål 

förflyttas eller står samlade i gruppen. Våra observationer visade att barnen använde sig av 

flera metoder när de räknade olika föremål. Vissa barn räknade föremål genom att flytta det 

räknade föremålet en bit ifrån den uppräknade högen medan andra endast pekade på 
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föremålet. Vi såg även att vissa barn hade svårt att komma ihåg vilka föremål i mängden som 

redan hade räknats. Dessa barn kunde räkna ett och samma föremål flera gånger vilket 

påverkade resultatet. Detta tycker vi tyder på att barnen kan behöva hjälp med olika 

räknestrategier till en början för att med språkets hjälp få en förståelse för uppräkningens 

betydelse. Under en observation utmanade en av lärarna en sexårig flicka genom att fråga 

henne om hur många barn som var närvarande i samlingen om man började räkna från ett 

annat håll. Flickan angav samma antal som hon gjorde första gången när hon räknade barnen i 

samlingen. Enligt Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) innefattar principen om godtycklig 

ordning att barnet ska upptäcka att antalet alltid är detsamma oberoende av var någonstans 

man börjar räkna. Författarna skriver vidare att som pedagog måste man stötta barnet i rätt 

riktning och stärka dem i deras kunskaper genom att ge dem nya utmaningar. Vi anser att 

läraren i den observerade samlingssituation har både bekräftat flickans kunskap samt utmanat 

henne att gå vidare i sin utveckling. 

 

Principen om räkneordens ordning 
 
Våra observationer visade att de flesta fyr-, fem- och sexåringarna använder sig av en 

konsekvent räkneramsa när de räknar olika föremål. Detta såg vi när barnen arbetade med 

montessorimaterialet för lärande av antal samt i flera olika vardagssituationer. De yngre 

barnens räkneramsa kom däremot inte alltid i en bestämd ordning. Treåringen som vi 

observerade när han räknade ankor uppgav två olika räkneramsor: en, tre samt en, två. Enligt 

Sterner & Lundberg (2002) måste barnen ha förståelse för räkneord samt vara förtrogna med 

räkneramsan om de ska tillägna sig principen om räkneordens ordning. Flickan som räknade 

pennor använde sig av en konsekvent räkneramsa när hon räknade men hon pekade på ett 

föremål och sa två talord samtidigt.  Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) anser att när ett 

barn kan säga talserien upp till fem samtidigt som han säger ett talord för varje föremål som 

han pekar på, då kan vi säga att barnet kan räkna upp till fem. Vår analys är att barnen måste 

få många möjligheter att öva sig på räkneramsan genom att exempelvis räkna konkreta 

föremål eller använda sig av räkneramsor. Enligt Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) är en 

ständig upprepning av talserier till stor hjälp då barnet skall lära sig i vilken ordningsföljd 

talen kommer. 

 

Antalsprincipen 
 
Förståelsen för antalsprincipen var också god bland barnen. De flesta barnen kunde uppge det 

sist uppräknade räkneordet som angav mängden upp till och med siffran tio. Denna princip 

tränas i flera montessorimaterial, bland annat i räknestavarna i kombination med 

sandpapperssiffrorna, i materialet med räknespolarna samt i de olika burkarna med sifferlekar 

(föremål och siffror). Vår analys av detta är, genom att barnen får konkret material att räkna 

och placera under rätt siffra hjälper det barnet att få en ökad förståelse för just antalsprincipen. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat vårt resultat är att vi gjorde undersökningen i början 

av sommaren och då samtliga barn redan var väl förtrogna med materialen.  
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6.1.2 Vilka metoder används på montessoriförskolor för att lära barn antal och på 
vilket sätt kan montessorimaterial för antalsinlärning hjälpa barnen att få förståelse 
för antal? 
 
 
Montessorimaterialet för lärande av antal 
 

Matematikmaterialet på en montessoriförskola är strukturerat upplagt på hyllor för att locka 

barnen till aktivitet. Lärarna observerar barnet och erbjuder barnet lämpligt material efter dess 

mognad. Matematiken blir mycket tydlig för barnen då materialet är uppbyggt från lätt till 

svårt och från konkret till mer abstrakt. Materialen är placerade på låga hyllor för att det skall 

vara lättillgängligt och nåbart för barnen. Efter våra observationer upplever vi att barnen 

känner trygghet i miljön, de vet var materialet finns och att de kan hämta det och arbeta med 

det när de vill. Ibland tror vi att det kan upplevas som kritik att det är för strukturerat i barnens 

miljö och att det kan hämma dem i deras naturliga nyfikenhet och undersökningslust. Dock 

upplevde vi inte detta under våra observationer utan såg istället barn som motiverat och 

frivilligt valde vilket material de ville arbeta med. Ibland kunde lärarna fråga barnen om de 

ville arbeta med ett visst material men även här hade barnen rätt att säga nej om de inte ville 

arbeta med det. Detta är vad Montessori (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) 

kallar ”frihet under ansvar”, de får välja vad de vill arbeta med, hur länge och om de ska sitta 

vid bordet eller vid en matta på golvet men att det också finns vissa ”regler” till hur man 

använder det. Vår tolkning är att barn mår bra av en viss ordning och struktur. Vi tror att det 

ger trygghet för barn som under uppväxten behöver sortera alla intryck, att veta var materialet 

finns, hur det skall användas och att uppbyggnaden/strukturen är detsamma inom samtliga 

fem ämnesområden. Genom att barnet får en yttre ordning som även bidrar till en så kallad 

inre ordning för barnet kan det kanske också göra att det lättare kan fokuseras på själva 

inlärningen? Detta är vår tolkning men som också vore intressant att undersöka vidare kring. 

 

Barnen använder sig av flera sinnen under tiden de arbetar med ett material, detta förbättrar 

inlärningen enligt Montessori (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Att det 

också är konkret och lockar till aktivitet, tror vi är en stor fördel. Barnen kan räkna samtidigt 

som de kan känna och se mängd eller storlek. Variationen av olika material anser vi också 

vara betydelsefull för att stimulera barnen i deras inlärning, detta menade även de intervjuade 

montessorilärarna.  
 
Montessorilärarna menade att många barn börjar med att lära sig benämna en korrekt 

räkneramsa men utan att ha en egentlig förståelse för själva siffran. Genom att på ett konkret 

sätt via montessorimaterialen kunna presentera olika kvantiteter på olika sätt tror vi att barnen 

lättare kan ta till sig en större förståelse för antal. Barnen kan då ”se” mängden 1,2, 3 

samtidigt som de benämns med rätt siffra. Detta kan i sin tur hjälpa många barn att på ett 

konkret sätt kunna få en förståelse för varje siffra. Återigen tror vi på vikten av att använda så 

många sinnen som möjligt hos barnet vid inlärning. Samtidigt som barnen ser kvantiteten i 

form av en räknestav, räknespolar eller pärlor kan de också få möjligheten att känna mängden 

alternativt längden på räknestaven. Det ökar inlärningen, tror vi.  

 

 

Att följa barnet i dess intresse och uppmuntra självständighet 
 
Trots att montessorimaterialet ändå har en betydande roll i verksamheten upplever vi att 

barnen får möjlighet till inlärning av matematik på flera andra olika sätt också. 



 30 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

Montessorilärarna följer och observerar barnet i dess intresse och försöker sedan utifrån det 

locka barnet vidare inom bl.a. matematiken. Detta tycker vi tyder på att lärarna har ett 

ödmjukt och respektfullt förhållningssätt gentemot barnen då de accepterar att barn lär sig på 

olika sätt. Det är viktigt att lärarna är medvetna om hur barnens olika inlärning kan gå till för 

att kunna möta barnen på, ett för dem, rätt sätt. De barn som inte visar samma intresse för 

montessorimaterialet kan lärarna ändå bemöta genom att försöka lyfta fram matematiken i 

många andra sammanhang med barnet. Exempelvis kunde vi se detta då en flicka satt och 

ritade och lärarna inledde ett samtal kring hennes teckning om hur många träd hon ritat och 

hur många gubbar det var på teckningen. 

 

Montessorimaterialet är mycket konkret och samtidigt självrättande. Det innebär att barnet 

självt kan se om det blivit fel någonstans. Vi anser att det är viktigt för barnets självkänsla att 

själv få möjlighet att upptäcka och lösa eventuella felaktigheter så långt det går. Barnet blir då 

själv aktiv i både tanke och handling och får på egen hand alternativt tillsammans med en 

vuxen försöka hitta var någonstans det blivit fel. Barnet ökar då både sin självständighet, sitt 

ansvarstagande och lusten till att arbeta vidare bibehålls längre än om någon vuxen skulle 

säga åt dem att de gjort fel någonstans. Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) visade i sin 

studie att barn som många gånger ställs inför ett problem eller en utmaning och som samtidigt 

har reflekterande vuxna runt sig, visar en större förståelse för matematik och 

problemlösningar. Dessa barn kunde därmed utföra både svårare och för dem okända 

uppgifter. Montessori (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) menade att det är 

barnet själv som utvecklar sina egna förmågor med hjälp av barnets egna inre drivkraft som 

motiverar till att vilja lära mer. Som vuxen kan man då antingen stödja eller rasera det som 

barnet bygger upp. Genom att erbjuda barnet en stimulerande och intressant miljö samt vara 

både tillåtande och kärleksfull som vuxen kan man stödja barnets inre drivkraft. I en av våra 

observationer kunde vi se hur ett barn som arbetade med materialet med räknespolarna 

ställdes inför ett problem att det saknades en spole till sista facket som visade siffran nio. 

Barnet lade då självmant ifrån sig samtliga åtta spolar hon hade i handen och började sedan 

räkna igenom varje fack med spolar ytterligare en gång för att se var det troligtvis låg en spole 

för mycket. Detta visar hur barnet själv har självförtroende i sitt handhavande med materialet 

och hur lätt hon på egen hand kan rätta till sitt fel. Flickan kunde på ett abstrakt och 

självständigt sätt förstå att det saknades en räknespole och dessutom visade hon förståelse för 

att det troligtvis ligger en spole för mycket någonstans. Vi anser att även själva förståelsen för 

antal förstärks ytterligare då barnet själv kan upptäcka och rätta till sitt fel. 

 
Räknelekar och små matematiska uppdrag 
 

Olika räknelekar eller matematiska uppdrag i vardagen gör att barnen på ett lustfyllt sätt kan 

öka förståelsen för antal. Det kräver pedagoger som på ett medvetet sätt utmanar barnen i 

vardagen. Utifrån observationer som görs på barnen kan pedagogerna i sin tur skapa 

gynnsamma situationer för lärande av antal.  Även i spel kan vi se en hel del matematik 

genom att barnet räknade prickar på tärningen och sedan flyttade sin spelpjäs rätt antal steg 

som tärningen visade. Lärarna lade stor vikt vid att tillsammans med barnet räkna prickar och 

antal steg i spelet för att barnet successivt skulle kunna räkna på egen hand.  

 
Vardagsmatematik 
 
Utifrån våra observationer och intervjuer kan vi se att samtliga montessorilärare medvetet 

använder sig av matematiken i flera sammanhang. De räknar mycket i vardagen, både 

inomhus och utomhus och trycker då också på vikten av vardagsmatematik - detta var något 
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som vi blev lite överraskade av. Vi trodde inte att vardagsmatematiken skulle vara så 

betydande för montessorilärarna utan att de mer skulle framhäva vikten av 

materialanvändandet inom matematiken, men så blev det alltså inte och det är något som vi 

blev positivt överraskade av.   

 

Rim, ramsor och sånger 
 

Samtliga förskolor använder sig av matematiken i rim, ramsor och sånger. Det mest primära 

här var att stimulera barns ramsräknande, menar de intervjuade montessorilärarna. Barnet har 

lättare att lära sig ramsräknandet och talorden i en ramsa eller en sång samtidigt som det går 

att konkretisera mängden på olika sätt i bilder, antal fingrar som räknas och så vidare. Heiberg 

Solem & Lie Reikerås (2006) menar att det är betydelsefullt för barns inlärning av antal med 

en ständig upprepning av talserierna.  

 

Datorer som pedagogiskt verktyg 
 

Två av förskolorna använder sig också av datorer för att lära barnen matematik. Detta tycker 

vi tyder på att lärarna medvetet försöker möta barnen i deras olika intresseområden för att 

skapa en så stimulerande inlärningsmiljö som möjligt. På detta sätt tror vi också att man kan 

möta och fånga så många barn som möjligt inom matematiken och även öka lusten till 

räknandet.  

 

 
6.2 Metoddiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras hur vårt val av undersökningsmetoder kunde ha påverkat resultatens 

hållbarhet och tillförlitligheten i undersökningen. 

 

Vi genomförde undersökningen på tre olika montessoriförskolor i olika kommuner. 

Observationer gjordes på två förskolor medan lärarna intervjuades på samtliga förskolor. Två 

av dessa montessoriförskolor är våra respektive arbetsplatser. I bedömningen av resultaten 

försökte vi att vara objektiva och bortse ifrån det att vi jobbar på dessa två förskolor där 

intervjuerna och observationerna genomfördes. Men vi är medvetna om att resultatens 

generaliserbarhet kunde ha påverkats av valet av dessa två förskolor som är våra respektive 

arbetsplatser.  

 

I valet av lärarna som vi intervjuade utgick vi ifrån deras utbildning inom 

montessoripedagogiken och att samtliga lärare hade en lång erfarenhet i arbetet med barnen 

på montessoriförskolor. De intervjuade lärarna bedömde vi som kunniga och engagerade och 

deras bidrag har varit viktigt för vår undersökning. 

 

Vi använde oss av kvalitativa intervjuer samt formulerade frågor i förväg. Frågorna ställdes i 

samma ordning till varje lärare samt på så sätt att de gav utrymme för lärarna att berätta öppet. 

Frågorna behövde inte ändras något större under tiden men i vissa fall ställdes även 

följdfrågor för att få en bättre förståelse. Patel & Davidson (2003) anser att det är en fördel att 

ha förkunskaper samt att vara förberedd inom det område som ska studeras. Vi förberedde oss 

genom att skaffa kunskaper i ämnet. Fördelen med detta var att vi kunde med dessa kunskaper 

ställa följdfrågor och komplettera om vi ansåg att det saknades något.  
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Intervjuerna spelades in med hjälp av en mp3 spelare. Det gjordes även egna anteckningar 

kring svaren för att stärka validiteten. Vi anser att våra anteckningar och bandningen av 

intervjuerna har bidragit till att reliabiliteten i undersökningen blev hög. När vi senare i 

resultat och analysdelen lyfte fram de svar från intervjuerna som belyste vårt frågeområde 

bäst var den mest hållbara metoden att återge lärarens svar med citat. Detta gjorde vi för att 

öka validiteten i resultaten och analysen. 

 

Enligt Patel & Davidson (2003) bör intervjuerna genomföras i en lugn och ostörd miljö men 

det var inte fallet vid alla tillfällen i vår undersökning. En av intervjuerna utfördes utomhus i 

barngruppen. Generaliserbarheten i denna intervju påverkades något av detta eftersom 

intervjun blev avbruten av barnens frågor samt andra händelser.  

 

Vi valde att observera barn i åldrarna 3-6 år. Vi lade ingen vikt vid om det var flickor eller 

pojkar som observerades utan vi ville se så många olika räknemetoder som möjligt för att 

kunna få så stor bild som möjligt av barnens lärande av antal på montessoriförskolor. Vår 

närvaro under observationerna skulle ha kunnat inverka på barnens beteende, men vi anser 

inte att det påverkade resultatet. Observationerna filmades samt nedtecknades vilket stärkte 

validiteten i undersökningen.  
  

 
6.3 Hur kan vi vidareutveckla våra kunskaper i förskolan? 

 

Som lärare i förskolan är det viktigt att ha kunskaper om hur barn lär sig och utvecklar 

förståelse för antal. Det är också viktigt att som lärare ha förståelse för att barnen är olika och 

lär sig på olika sätt. Studiens resultat visar att de undersökta förskolorna använder sig av 

många olika metoder för att lära barnen antal. Det tolkar vi som att det är viktigt att lärare ska 

kunna bemöta barn utifrån deras förutsättningar, behov och intresse och utgå ifrån detta när de 

vill hjälpa barnen att få förståelse för antal. Detta för att lättare ska kunna skapa en så god 

inlärningsmiljö för barnen som möjligt.  

 

Då vi båda arbetar på var sin montessoriförskola var det också extra intressant att se närmare 

på just lärande av antal inom montessoripedagogiken. Vi anser att vi lärt oss mycket genom 

vår undersökning, kunskapen kommer vi sedan ha med oss i vårt fortsatta arbete med barn i 

förskolan. Ett av våra resultat visar på vikten av vardagsmatematik, att ge barnen möjlighet 

till räkning vid många olika tillfällen och därmed skapa en större helhetsförståelse för barnen. 

Undersökningen har hjälpt oss att inse hur viktigt det är att synliggöra matematiken i mycket 

av det som barnen gör i vardagen. Vi inser att matematiken och framförallt för vår 

undersökning det relevanta området, antal, finns överallt: i samlingar, vid matbordet, på 

förskolegården och i barnens teckningar. Det gäller att som lärare ta vara på alla dessa 

tillfällen och föra in siffror och antal i förskolans värld på ett naturligt sätt.  Doverborg & 

Pramling Samuelsson (2007) trycker också på vikten av vardagsmatematik och att barn skall 

få många möjligheter att få uppleva och erfara matematik på ett konkret sätt för att lättare ha 

något att relatera till. Montessorimaterialen hjälper till att tydliggöra och konkretisera 

matematiken för barnet, menar de intervjuade lärarna och detta är något som vi också 

upplever genom våra observationer.  

 

Något som vi tycker är intressant att forska vidare inom är att jämföra barnens förståelse för 

antal på en montessoriförskola med en annan förskola som inte arbetar utifrån denna 

pedagogik. Vilka skillnader i metoder använder man sig av på en traditionell förskola jämfört 
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med en montessoriförskola? Kan det vara så att det endast är materialen som skiljer dem åt 

medan metoderna nästan är detsamma? Detta tycker vi är intressant att forska vidare inom i en 

annan undersökning. 

 

Resultatet visar också att barnen använder sig av någon av Gelman och Gallistels fem 

räkneprinciper (Sterner & Johansson, 2007). Genom att vi nu har observerat barnen utifrån 

dessa fem principer kan vi nu lättare förstå hur barnen utvecklar förståelse för antal, hur de lär 

sig, vilka strategier de använder sig av men även hur vi lärare kan stimulera dem vidare i sin 

individuella utveckling.  

 

Åldern som vi utgår ifrån är barn mellan 3-6 år. Dessa barn hade givetvis tidigare 

förkunskaper med sig och vilken betydelse detta kan ha i sammanhanget kan vi inte riktigt 

svara på. Det hade varit intressant, tycker vi, att även undersöka vilka metoder som används 

på en småbarnsavdelning för att stimulera lärande av antal bland dessa barn och hur det i sin 

tur påverkar den fortsatta inlärningen högre upp i åldrarna.  
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Bilaga 1 

 

 

Information till er föräldrar 
 

Vi är två distanslärarstudenter från Växjö universitet som just nu genomför vårt 

examensarbete. Vi heter Maud Gustavsson och Danijela Dragisic. Vårt arbete inriktar sig mot 

matematiken på montessoriförskolor. Syftet går ut på att vi skall se hur barn tillägnar sig 

förståelse för antal inom talområdet 1-10 med hjälp av montessorimaterialet. Inriktningen på 

barnens ålder skall vara 3-6 år.  

 

Vår tanke är att vi skall intervjua personalen inom området samt observera barnen i deras 

arbete med antal. Detta skall sedan stå som grund i vårt arbete. I observationerna vill vi gärna 

använda oss utav inspelningsbar mp3-spelare eller videokamera för att kunna återge 

observationerna i vårt dokument så bra som möjligt. Det kommer endast vara som 

informationsmaterial för vårt arbete och kommer sedan att raderas helt.  

 

För att vi skall kunna genomföra våra observationer behöver vi ert godkännande att ert barn 

får delta. Vi kommer inte att lämna ut något namn eller bilder på barnen.  

 

Har ni några frågor är ni välkomna att ringa: 

Maud: XXXX-XX XX XX 

Danijela: XXXX-XX XX XX 

 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

Jag/Vi godkänner att (barnets namn) ______________ deltar i undersökningen. 

 

Jag/Vi godkänner inte att (barnets namn) ______________ deltar i undersökningen. 

 

Målsmans underskrift __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Lämnas till ordinarie personal så snart som möjligt, tack! 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till utbildade montessorilärare: 

 

1. Hur upplever ni att barnen lär sig antalsuppfattning?  

 

2. Ser ni någon skillnad på hur olika barn lär sig? Ge konkreta exempel  

 

3. Hur vet ni att barnen har tillägnat sig förståelse för antalsuppfattning?  

 

4. Hur går ni tillväga för att lära barn antalsuppfattning? 

 

5. Vilket material använder ni er utav för att lära barnen antalsuppfattning?  

 

6. På vilket sätt främjar materialet barnens inlärning? 

 

7. Vad gör ni om barnet gör på ”fel” sätt? 

 

8. Hur tror ni att barnen upplever materialet för antalsuppfattning? (Roligt, svårt, 

lätt.) – Hur vet ni det? Ge ett konkret exempel. 
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