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Talbegrepp i förskolan.  

En jämförande studie av pedagogernas arbetssätt utifrån Montessoris och Vygotskijs perspektiv    
 

Number concepts in preschool. 

A comparative study of educators practices based on Montessori´s and Vygotskij´s perspektiv  

Abstrakt 
 

Examensarbetet är en jämförande studie om hur pedagogerna i en förskola med ett 

montessoriperspektiv respektive en kommunal förskola med inriktning på Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv arbetar kring barns kunskap och lärande av talbegrepp. Syftet 

är att undersöka pedagogernas arbetssätt för att se om det finns skillnader och i så fall 

vad kan vara anledningarna till detta.  Jag har undersökt hur talbegrepp synliggörs i 

verksamheten och hur pedagogerna arbetar med barnens utveckling och lärande av 

detta. I litteraturstudien har jag vidgat och kompletterat min förståelse av Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv för att bättre kunna jämföra och kontrastera denna mot 

Montessoris perspektiv på barns lärande.  

 

Metoden utgörs av observationer av pedagogernas dagliga interaktion med barnen i den 

pågående verksamheten där jag intog rollen som en icke deltagande observatör. I mina 

strukturerade observationer har jag utgått från examensarbetets två frågeställningar. Jag 

har även undersökt teorier och studier med fokus på talbegrepp i förskolan. Två 

förskolor inom Skåne län har deltagit i undersökningen. Pedagoger som har deltagit i 

observationerna har arbetat med barn i tre till sex års ålder.  

 

Resultatet visar att det finns vissa likheter i hur de två förskolorna arbetar med 

talbegrepp. Både förskolorna sätter barnet i centrum samt utgår från barnens spontana 

nyfikenhet och intresse. De främsta skillnaderna är att i förskolan med 

montessoriperspektiv företräder en mer individcentrerad lärandeprocess medan den 

kommunala förskolan med inriktning på Vygotskijs sociokulturella perspektiv arbetar 

enligt principen om att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte 

primärt genom individuella processer. I förskolan med montessoripedagogik betonas i 

hög grad de sofistikerade matematikmaterialen som hjälp för barns kunskapsinhämtning 

medan den kommunala förskolan med inriktning på Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv lägger större tonvikt vid den sociala interaktionen för barns lärande och 

utveckling.  

 

 

Nyckelord 
 

Arbetssätt, förskola, jämförande studie, kommunal förskola, montessoriperspektiv, 

sociokulturellt perspektiv, talbegrepp, Vygotskij  
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Abstract 
 

The thesis is a comparative study of how educators in a preschool specializing in the 

Montessori perspective and a municipal preschool specializing in Vygotskji´s socio-

cultural perspective work with promoting the child´s acquisition of number concepts. 

The aim of this study is to look at preschool educators´ practices to see if there are 

differences, and if so, what can be the reasons for this. In the study I have examined 

which number concepts are introduced to the child and what teaching practices are 

offered in order to facilitate the children´s understanding of number concepts. In the 

literature review, I have broadened and expanded my understanding of Vygotskij´s 

socio-cultural perspective in order to better compare and contrast this with Montessori´s 

perspective.  

 

The investigative method used in the study consists of observations of preschool 

educators' interactions with children during the ongoing daily business of preschool 

activities in which I took the role of a non-participating observer. In the structured 

observations, I focused on the two questions in my thesis statement. I have also looked 

at current theory and research with focus on preschool children´s acquisition of number 

concepts. Two preschools in Skåne, Sweden, have participated in the study. The 

educators who took part in the observations worked with children between the ages of 

three to six years old.  

 

The results of this study show that there are some similarities in their approach to 

mathematics pedagogy. Both preschools exhibit similar points of departure insofar as 

they prioritize a child-centered perspective. Moreover, both preschools base their 

mathematics pedagogy on the child´s natural interest in learning. The differences which 

emerged from the study show that the Montessori preschool favors a more individual-

centered learning process, while the municipal preschool encourages the socio-cultural 

learning principle which postulates that knowledge is constructed through cooperation 

in a context and not primarily through individual processes. Furthermore, the 

Montessori preschool places a strong emphasis on the mathematics materials while the 

municipal preschool with focus on Vygotskij´s socio-cultural perspective assigns more 

significance on the child´s social interaction as a key factor in his/her attainment of 

number concept skills. 
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1 Inledning 
 

Det sägs att barn föds med matematisk förmåga, att redan i småbarnsåldern har barnen 

förmågan att urskilja likheter och skillnader och att jämföra mängder som mer eller 

mindre (Wynn enligt Sterner & Johansson 2006). I dagens värld omges små barn av 

många siffersymboler i form av tal och siffror som ofta har en matematisk innebörd. 

Barn förväntas förstå och kunna använda symboler och olika begrepp och behöver 

således bekanta sig med matematik i de tidiga åldrarna.  

 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) betonar betydelsen av att uppmärksamma 

barnen med att matematik är en naturlig del av deras vardag. När vi gör det, hjälper vi 

barnen att relatera sina upplevelser via bland annat lekar och aktiviteter till matematik. 

Detta i sin tur leder till att matematik får en mening och sammanhang i barnens värld. 

Hjärnforskarna David och Martin Ingvars (2005/06: Ub233) forskning visar att det är 

lättare för barn ta till sig kunskap i de tidiga åren än om den är senare inhämtad.  Då är 

det högst relevant att barnen tidigt i livet uppmuntras till att räkna, sortera och 

kommunicera matematik. På så vis gynnas de på ett mycket positivt sätt och kan få 

förståelse för mer abstrakt matematik.  

 

Jag blev inspirerade av en kurs i matematikdidaktik på Linnéuniversitetet i Växjö, 

Förskolebarns lärande i matematik och svenska och blev nyfiken på hur pedagoger 

arbetar med matematik i en Montessoriförskola respektive i en kommunal förskola med 

fokus på det sociokulturella perspektivet. Jag vill ta reda på vilka skillnader som finns i 

pedagogernas synsätt i fråga om barns matematiska lärande. Montessoripedagogiken 

tycks företräda en mer individcentrerad lärandeprocess medan den sociokulturella teorin 

verkar mer intresserad av gruppens betydelse. Tankar som väcks hos mig är: Vilka 

likheter och skillnader finns när det gäller sättet att arbeta med matematik? Hur ser 

pedagogernas förhållningssätt ut på de respektive förskolorna kring det matematiska 

lärande hos barn i förskolan?  

 

Som montessoripedagog finner jag det högst intressant och utmanande att jämföra 

montessoripedagogiken med den sociokulturella synen på lärande. Ytterligare ett 

intresse är om fantasibegreppet har relevans i respektive pedagogikinriktningar. Min 

största utmaning är att kunna börja min undersökning utan förutfattade meningar som 

kan inverka på hur jag ser och tolkar resultaten. Jag vill dock sträva efter att vara så 

neutral och öppen som möjligt för att dokumentera de skeenden och beteenden i de två 

olika verksamheterna. Utifrån studiens resultat kan denna undersökning bidra till att 

synliggöra hur de olika pedagogiska arbetssätten kan främja barns matematiska lärande. 

Det är min förhoppning att detta examensarbete kan hjälpa till att få en bättre förståelse 

för om de skillnaderna som finns har någon relevans i barns lärande av talbegrepp, och i 

så fall, varför. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet är att undersöka likheter och skillnader i pedagogernas 

arbetssätt i en förskola med inriktning mot Montessoriperspektiv respektive i en 

kommunal förskola med inriktning på Vygotskijs sociokulturella perspektiv i arbetet 

med talbegrepp inom matematik.  

 

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Vad är likheter och skillnader i hur barn ges möjligheter att möta olika aspekter 

av tal?  

 

 Vad är likheter och skillnader i pedagogernas arbetssätt i arbetet med 

talbegrepp?  

 

 

 

 
2.2 Avgränsning 
 

Inom matematiken finns flera olika begrepp. Jag har dock valt att avgränsa min studie 

till talbegrepp. Anledningen till att jag har valt att undersöka talbegrepp har sin grund i 

mitt intresse för hur barn lär sig räkna.  Att lära sig räkna med förståelse är avgörande 

för om ett barn ska få goda kunskaper i matematik. David och Martin Ingvar (2005/06: 

Ub233) påvisar att det är lättare för barn att ta till sig kunskap i de tidiga åren än om den 

är senare inhämtad. Detta kan innebära att förskolebarn som får goda kunskaper i 

matematik förbättrar sina möjligheter att behålla sin matematiska nivå och tillgodogöra 

sig matematik genom hela skolan.  I analysen kommer jag att jämföra Montessoris 

perspektiv med Vygotskijs sociokulturella perspektiv med utgångspunkt från Gelman 

och Gallistels fem principer (Gelman & Gallistel 1986). 
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3 Litteraturgenomgång 
Under det här avsnittet presenteras Maria Montessoris samt Lev Vygotskijs teorier om 

barns lärande och utveckling. Vidare beskriver jag hur begreppet fantasi tolkas av de två 

respektive lärandefilosofier samt redogör för pedagogernas förhållningssätt.  

 

 
3.1 Montessoris perspektiv på lärande  
 

Maria Montessori (1870-1952) menade att människan föds med en inre drivkraft som 

hjälper barnet att nå sin egen högsta potential. Denna drivkraft anses som aktiv vilket 

innebär att barn lär sig genom att själva agera och göra utforskningar i sin miljö. 

Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta och 

barn lär sig bäst genom att först få helheten för att senare titta närmare på detaljerna 

(Sköld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).  

 

Montessoripedagogik lägger stor vikt vid presentationen av och arbete med de unika 

matematikmaterialen (Sköld Wennerström & Bröderman Smeds 1997). Materialen ger 

barnen en sensorisk upplevelse av abstraktion av matematik som ger dem möjlighet att 

lagra begrepp. På så vis när det är dags att handla uteslutande i abstrakta termer, finns 

förståelsen redan där i barnens medvetande. Matematikmaterialen lockar barnen att 

laborera med kvantiteterna 1 – 10, 1 – 100 och 1 – 1000 i flera olika dimensioner. Efter 

laborerande med de konkreta materialen, får barnen kvantitetens numeriska värde. Varje 

material isolerar ett matematiskt koncept i taget. Då distraheras inte barnen av skillnader 

i färg och form, utan kan koncentrera sig på att ta till sig materialens tanke om hur 

barnets matematiska sinne ska stimuleras. Ytterligare viktiga faktorer är att materialen 

är attraktiva och rena och placerade på lättillgängliga hyllor för att locka barnen till 

utforskning samt att materialen ordnas på ett logiskt och systematiskt sätt i miljön efter 

dess svårighetsgrad (Sköld Wennerström & Bröderman Smeds 1997). 

 

En central princip inom montessoripedagogiken är teorin om barns absorberande sinne 

– hur barn lär sig (Montessori 1995). Barnet har förmågan att registrera allt, helt utan 

urskiljning lär sig genom att absorbera allt i sin omgivning på ett omedvetet sätt. Till 

hjälp för det absorberande sinnet har barn sensitiva perioder då de är fascinerade för 

vissa aspekter i sin omgivning exempelvis matematik. Under en sensitiv period är 

barnet speciellt mottagligt för en spontan inlärning som hjälper dem att lätt och utan 

ansträngning förvärva en viss egenskap, förmåga eller färdighet. I en montessoriförskola 

får barn från cirka tre år kontakt med matematik på ett indirekt sätt med sensoriska 

material som ger upplevelser om längder, volym, kuber och cylindrar. Detta lägger en 

stabil grund för förståelse av talbegrepp som finns inbyggda i matematikmaterialen. De 

sensitiva perioderna är dock övergående. När tiden tar slut försvåras hjärnans 

receptivitet för den spontana inlärningen (Montessori 1995). Barnet kan fortfarande 

förvärva kunskap, men det måste anstränga sig mer för att kunna utveckla sin potential 

optimalt.  

 
Montessori hade unika funderingar om fantasi och kreativitet hos förskolebarn. Hon 

drog en skarp gräns mellan begreppen fantasi och föreställningsförmåga. Fantasi, 

menade Montessori, var en mållös verklighetsflykt medan föreställningsförmågan är en 

kreativ kraft som växer ur och är baserade i verkligheten. Föreställningsförmågan 

utvecklas genom kunskap och inte med hjälp av fantasier (Montessori 1995). Därför 

måste pedagogen stödja barnets intellektuella utveckling genom att erbjuda erfarenheter 
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och upptäckter som har sina grunder i det konkreta och inte i fantasier, för att senare i 

takt med barnens mognad och förståelse, bekanta barnet med dess abstraktion.  

 

 
3.1.1 Montessoris syn på pedagogens förhållningssätt  

 

En grundtanke i montessoripedagogik är ”hjälpa mig att göra det själv”. Idén vilar på 

idén att all onödig hjälp är ett hinder för utvecklingen. En montessoripedagog ska vara 

väl förtrogen med pedagogiken, barnets stadier av intellektuellt intresse och nyfikenhet 

samt allt material eftersom pedagogen är länken mellan barnet och miljön. Barnet kan 

behöva hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen sker på barnens villkor 

baserad på spontant intresse och nyfikenhet. En montessoripedagogs uppgift är att inte i 

första hand förmedla kunskap, utan att observera barnen och vara uppmärksam på varje 

barns behov. Eftersom sensitiva periodernas början och slut skiljer sig från barn till barn 

måste pedagogen observera noggrant för att ta hänsyn till varje individuellt barn för sig 

(Sköld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).  

 

Pedagogens roll är att uppmuntra och stödja barnet i dess utveckling och att se till att 

iordningsställa en noggrann planerad miljö, som benämns som den förberedda miljön, 

som ska locka barnet till utforskning.  Montessoripedagogen ser till att barn har friheten 

att välja mellan olika aktiviteter som fångar deras intresse. Barnen väljer om de vill 

arbeta själva eller tillsammans med andra. Inom montessoripedagogiken är uttrycket 

arbeta och leka utbytbara begrepp som har samma innebörd och betydelse. När ett barn 

leker arbetar det med sin utveckling. 

 

När barnet får arbeta ostört och i egen takt utvecklar de sin koncentrationsförmåga, 

självständighet och självkännedom som lägger grunden för att barnet ska utvecklas till 

en harmonisk människa. Friheten att välja och möjligheten att arbeta ostört är två av de 

viktigaste förutsättningar för barns lärande som en montessoripedagog kan erbjuda 

barnen i en montessoriförskola (Sköld Wennerström & Bröderman Smeds 1997).   

 

 

3.2 Vygotskijs sociokulturella perspektiv  
 

Lev Vygotskijs (1896-1934) syn på barns lärande och utveckling kännetecknas av 

samspel och kommunikation med andra i ett socialt och kulturellt sammanhang. 

Kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte primärt genom individuella 

processer (Lundgren & Saljö 2010). Vygotskij myntade begreppet Zone of proximal 

development, eller den proximala utvecklingszonen, som beskriver en period i lärandet 

då barnet håller på att lämna sin nuvarande utvecklingsnivå. Det handlar om avståndet 

mellan det barnet kan göra på egen hand och vad det kan åstadkomma tillsammans med 

någon som har mer erfarenhet. Med hjälp av mer kunniga barn, föräldrar och pedagoger 

kan barnet utföra nästa nivås uppgifter för att senare klara dem helt självständiga. 

Barnets utveckling är således ett resultat av barnets sociala samspel med föräldrar, barn 

och pedagoger. 

 

Enligt Vygotskijs (Lundgren & Saljö 2010) teori om lärande skapas kunskap i 

samspelet hos människorna. Således existerar kunskap som något som finns mellan 

individer och inom individen. När människorna vill förstå varandra utvecklas kunskap 

genom deras samspel. Sett från detta perspektiv är språket en viktig aspekt i lärande och 
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utveckling. Språket är länken mellan barnet och omgivningen. Det skapas en delaktighet 

mellan barnet och hur människorna i dess omgivning ge gensvar till barnet. Alla i detta 

sammanhang medverkar till att uppfatta och förklara det som händer genom 

kommunikation och interaktion. Barnet tänker med det språket som det har lärt sig. På 

så vis lär barnet sig att se världen genom sitt språk. Språket betraktas som ett redskap 

för tänkandet, eller mediering redskap, för att förmedla människans tänkande. 

(Lundgren & Saljö 2010).  Begreppet mediering kan förstås som följande: Att 

människor använder ett språkligt verktyg när vi förstår vår omvärld, analyserar och 

agerar i världen.  

 

Även Vygotskij har sina teorier om barns fantasiförmåga. Fantasi och kreativitet är 

något som alla människor har och är viktig för såväl färdigställande av konstverk som 

vetenskapliga upptäckter (Vygotskij 1995).  Under gynnsamma omständigheter och 

uppmuntran kan barn få möjligheten att utveckla ett kreativt skapande. Dessa kreativa 

processer ses bäst när små barn leker om det upplevelser som de har varit med om i sin 

vardag och är av stor betydelse för barnets allmänna utveckling och mognadsprocess. 

Fantasin får sin näring av de erfarenheter som pedagogen bidrar med för att kunna 

erbjuda barnet en föreställning eller anvisning om hur någonting är. För att kunna skapa 

bra resultat i en given lärandesituation ska pedagogerna ger barn förutsättningar där de 

kan upptäcka och utforska. Med hjälp av fantasin och erfarenhet skapas en ny verklighet 

(Vygotskij 1995). På så vis kan barns egen utforskning användas för att introducera dem 

in i matematikens värld. 

 

 

 

3.2.1 Vygotskijs syn på pedagogens förhållningsätt  

 

Inom det sociokulturella perspektivet talar man om av överbrygga klyftan i arbetet med 

barns kunskapsinhämtning. Smidt (2010) skriver om flera strategier eller tekniker som 

pedagogen kan ha stöd av i detta arbete som redovisas enligt följande kriterier. 

 

Byggnadsställning eller ”scaffolding” där pedagogen eller det mer kompetenta barnet 

ses som en byggnadsställning då man bygger ett hus, dvs. stödja och främja barnets 

inlärning och utveckling genom att formulera nya men uppnåeliga mål. Då måste 

pedagogen ansvara för att skydda barnet från att distraheras genom att betona 

problemets viktigaste kännetecken, gå framåt ett steg i taget så att barnet verkligen 

förstår, öppna för diskussion mellan pedagog och barnet samt känna till exakt vad 

barnet behöver för att lyckas (Smidt 2010). 

      

Varaktigt tänkande på samma sak eller ”Sustained Shared Thinking” framhåller att både 

pedagog och barn fokuserar på samma sak och man undersöker något som intresserar 

barnet. Det betyder att barnet kan bli djupt engagerat och det kan sedan bygga nytt 

meningsinnehåll och ny förståelse genom förhandling med den mer kompetenta andra 

personen. Detta innebär att pedagogen är dels uppmärksam på vad barnet gör eller 

önskar göra och är själv tillräckligt kunnig om det ämne eller aktivitet som gäller; att 

barnet är medvetet om vad som ska läras eller vad pedagogen tänker sig eller vad 

aktiviteten ”kräver”; och att det finns en aktiv samkonstruktion dvs. det pedagogen och 

barnet gör tillsammans, av en idé eller färdighet (Smidt 2010). 

 

Väglett deltagande syftar till idén om ”lärlingar i tänkande”, där barnet som lever 

jämsides med sina föräldrar eller mer kompetenta personer kunde lära sig av andras 
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tänkande i denna miljö. Begreppet ligger nära idén om ”byggnadsställning” men har 

mer med barnens vardagsliv att göra (Smidt 2010). 

 

Besittning och införlivande innebär att för att kunna överbrygger klyftan – från det som 

barnet vet till det nya – måste barnet vara motiverat, dvs. uppleva en känsla av 

besittning när det gäller en aktivitet eller problem. Begreppet införlivande antyder en 

internaliseringsprocess vilket betyder att barnet måste ta till sig de saker det är 

intresserat av och med tiden bli en del av barnet själv (Smidt 2010). 

 

Tvåvägsundervisning och kamratundervisning. I denna typ av undervisning används 

språket som ett redskap för tänkande dvs. mediering redskap, och som sådan bör 

pedagogen skapa sociala sammanhang där samtalet och reflektionerna blir centrala 

(Persson & Wiklund 2007).  Pedagogen eller en mer kompetent kamrat, har som uppgift 

att synliggör kunskap genom att betona interaktionen mellan individer med hjälp av 

ömsesidig kommunikation. På så vis får barnet stöd i att reflektera och utveckla sina 

tankar kring ett innehåll.  Det omsesidiga utbytet hjälper barnet att utveckla sina 

metakognitiva färdigheter – förmågan att reflektera över sina tankar. På så vis blir 

barnet den mer kompententa andra personen (Smidt 2010). 

 

Att ge feedback har som syfte att ge respons till barn med fokus på vad de försöker göra. 

På så vis stöds de att bli medvetna om och reflektera över vad de har skapat eller 

åstadkommit. Detta är ett verktyg i undervisingen som stödjer barns förmåga över sitt 

lärande vilket innebär en medvetenhet om vad som krävdes och vad som uppnåddes 

(Smidt 2010).  
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4 Teoretisk bakgrund 
Under det här avsnittet presenteras innebörden och förståelsen av talbegrepp, Gelman 

och Gallistels fem principer, subitizing samt barns lärande av matematik i förskolan. 

 

 

4.1 Talbegreppsutveckling  
 

Talbegrepp definieras som förmågan att koppla antal eller räkneord till en given mängd 

Det innebär också en förståelse för att ett givet antal, representerad av exempelvis fyra 

prickar är färre än fem även om de fyra prickarna är utspridda över ett större område än 

de fem (Holgersson NCM nr 3 1996). Författaren betonar att ett utvecklat talbegrepp 

innebär att barn har en förståelse för de rika relationerna som existerar mellan olika tal 

och de situationer i vilka talen används. Följaktligen bör barnet vara medvetet om att 

strukturerat talbegrepp innefattar förståelse för relationen mellan höga och låga tal: ”att 

8 är ett mer än 7 och att 5 är ett mindre än 6” (Holgersson NCM nr 3 1996). 

 

Ahlberg (1994) skriver att omfattande forskningen visar att barn börjar tillägnar sig 

talbegrepp mycket tidigt i livet. Även om små barn börjar använda räkneord har inte 

dessa räkneord något med tal eller antal att göra.  Istället uppfattas talen som ett namn 

eller beteckning. Exempelvis är buss nummer fyra eller ett gatunummer endast ett slags 

namn på bussen eller huset. Detta benämns av Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) 

som Tal som identitet vilket betyder att talen saknar numerisk innebörd för barnen. Som 

Gelman och Gallistel (1986) också poängterar, hoppar små barn över tal och säger ”två, 

tre, fem, åtta”. Innan små barn lär sig räkna har inte en räkneramsa någon innebörd för 

dem. Räkneramsan blir vilken ramsa som helt som signalerar till omgivningen att de 

kan faktiskt räkna (Ahlberg 1994; Sterner & Johansson 2006) om än utan en numerisk 

förståelse för talen, dvs. utan koppling till antal eller kvantifiering.   

 

Barnens utveckling av talbegrepp anses inte lätt att beskriva eftersom det är en stor 

helhet som innefattar kunskaper i talföljd, antal och antalskonstans (Gelman & Gallistel 

1986). Man måste först kunna identifiera ett utvecklingsschema vilket är problematisk 

eftersom det finns de olika komponenterna att ta hänsyn till (Holgersson NCM nr 3 

1996). Även om ett barn behärskar en delkomponent innebär det inte att det behärskar 

hela talbegreppet. 

 

Gelman och Gallistel ger i sin bok The Child´s Understanding of Number fasta 

grundsatser att utgå från i frågan om talbegreppsutvecklingen. De skriver att i början går 

barnen från att räkna ”en, två, många” till en förståelse för av talsekvensens ”1, 2, 3”. 

Gelman och Gallistel (1986) framhåller att en intuitiv känsla av nummer börjar vid en 

mycket tidig ålder. Barn så unga som två år kan tryggt identifiera en, två eller tre objekt 

innan de faktiskt kan räkna med förståelse. Författarna menar att barn styrs av ett 

inneboende och räkningsschema som styr deras inlärning av hur man räknar. De 

använder sig av en sorts idiosynkratisk räknemetod d.v.s. de kopplar sina egna 

beteckningar till antalet när de börjar räkna. Exempelvis kan de räkna två föremål 

genom att säga ”två, sex” eller ”A, B” eller tre föremål genom att säga ” två, sex, tio” 

eller ”A, B, C” (Gelman & Gallistel 1986). Trots deras unika sätt att uttrycka en 

talordning sker ändå deras strategi på ett systematiskt sätt.   
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Barns utveckling av talbegrepp kan ses som att lägga ihop de olika delarna av ett pussel 

(Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004).  Talbegreppsutveckling är något som utvecklas 

över tiden, exempelvis med hjälp av räkneramsor. Genom ständiga upprepningar av 

räkneramsor får barnen erfarenhet genom att räkna, sjunga och räkneramsa lär de sig i 

vilken ordning talen kommer. När de får möta räkneord och räkneramsor grundläggs en 

förståelse för talordnings stabilitet och korrekthet, men enligt Sterner och Johansson 

(2006) är detta en utveckling som sker stegvis hos de flesta barnen:  

 
 

 Räkneramsan är vare sig stabil eller korrekt, t ex ett, två, fem, sjutton och vid ett 

anat tillfälle tre, åtta, fem, nitton  

 

 Räkneramsan är stabil men inte korrekt d v s barnet använder vid upprepade 

tillfällen en inkorrekt del av räkneramsan på samma sätt ett, två, tre, fem, sex, 

åtta  

 

 Räkneramsan upp till ett givet räkneord är både stabil och korrekt   

 

Författarna är ense om att barn behöver många och mångsidiga erfarenheter av antal och 

tal för att lära sig talbegrepp. Erfarenheter av att möta och pröva sig fram med hjälp av 

räkneramsor hjälper barn i att stegvis utveckla sin talbegreppsuppfattning. Barnets 

talbegreppsförståelse är alltså inget som utvecklas av sig själv, utan behöver stödjas av 

pedagoger i förskolan. Heiberg Solem och Reikerås (2004) påpekar att om barnet ska få 

lära sig talens ordningsföljd måste barnet få vara ”det räknande barnet” d.v.s. att genom 

räkneramsa och räknesånger öva sig i talbegreppets grundstruktur och utveckling. 

Författarna ger exempel på att de olika aspekterna av talbegreppets delas i pusselbitar 

där en bit kan vara räkneseriens 1-2-3, en annan bit är ett ordinaltal först och ytterligare 

en bit kan bara igenkännande av ett tal på en tärning.  

 

Deras tes får förstärkning av Gelmans och Gallistels (1986) teori om de fem 

principerna. Enligt författarnas teori om de fem principerna är barnets förmåga att räkna 

beroende av att barnet kan samordna de olika delkomponenter som ingår i de fem 

principerna. Dessa delkomponenter ingår i endast vissa av de fem principerna. För att 

integrera och erövra en av dessa principer måste barnet alltså kunna koordinera de 

komponenterna som krävs för att kunna uttrycka principens innebörd, likt uppbyggandet 

av en pusselbild. Dessa teorier om barns behov av att lägga ihop olika delar för att 

kunna lära sig räkna finner stöd i Purpuras och Lonigans (2013) studie om barns 

erövring av talens ordningsföljd. De framhåller att barn får de specifika färdigheterna av 

talordningen om barns inlärande kan ske på ett flexibelt sätt. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (1999) skriver att Gelman och Gallistels principer kan förstås av barn på 

olika sätt och att vissa principer kan förstås samtidigt utan någon hierarkisk ordning. 

Det som kan bidra till att understödja denna utveckling är att förskolan systemiserar de 

matematiska materialen i sin verksamhet. Nordin Hultman (2004) reflekterar i sin 

avhandling över relationer mellan barnet och materialet, rum och ting som något viktigt 

för om barnen gynnas eller begränsas i sitt lärande. Hon betonar vikten om hur miljön 

och de material som finns tillgängliga kan antingen skapa möjligheter eller hinder för 

vad barn kan göra. Således bör förskolan erbjuda en väl planerad miljö för att stimulera 

barns kunskapsinhämtning.  
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4.1.1 Gelman och Gallistels fem principer 

 

Innan ett barn utvecklar sin förmåga att kunna räkna måste hen först ha en 

grundläggande förståelse för uppräknandets idé (Doverborg & Pramling Samuelsson 

1999). Gelman och Gallistel (1986) sammanfattade fem viktiga principer som ett stöd i 

pedagogens arbete med barnets talbegreppsutveckling. De fem principerna ska inte ses 

som steg eller nivåer, utan som delar av en grundläggande förståelse för räkneord och. 

För att barn ska kunna förstå idén med räkneord måste de ha tagit till sig de fem 

grundläggande principerna, enligt Gelman och Gallistel (1986). 

 

1. Abstraktionsprincipen innebär att föremål, oavsett deras egenskaper, kan ingå i en väl 

avgränsad grupp som ska räknas  

 

2. Ett till ett-principen kan även benämnas som sammanparning och innebär att ett 

föremål i den ena mängden bildar par med ett och endast ett föremål i den andra 

mängden. Barnet lär sig att relatera objekt ur en mängd till objekt ur en annan mängd. 

Heiberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver att barnet inte behöver kunskap om tal-

eller räkneorden för att ändå komma fram till det rätta antalet.  Björklund (2007) 

framhåller att med hjälp av parbildning läggs grunden till att koppla ett räkneord till 

dess motsvarande räkneobjekt.  

 

 3. Principen om godtycklig ordning innebär en insikt i att objektet i en mängd kan 

räknas i vilken ordning som helst, de blir alltid lika många förutsatt att varje objekt 

räknas endast en gång. Barnet får en förståelse för att en mängd är oförändrad om inget 

satts till eller tagits bort. Denna förståelse inbegriper också att ”en mängd består av 

mindre mängder, det vill säga delar av en helhet, som kan sättas samman på olika sätt 

och ändå bilda samma helhet”. 

 

4. Principen om räkneordens ordning innebär en stabil ordning av talorden, det vill säga 

att barn konsekvent använder samma ordningsföljd av räkneorden i en bestämd sekvens  

 

5. Antalsprincipen, kardinalsprincipen, innebär att när varje föremål har sammanparats 

med ett räkneord anger det sist nämnda räkneordet antalet föremål i den totala mängden  

 
 
4.1.2 Subitizing 

 

Begreppet subitizing innebär en tidig förmåga att direkt uppskatta ett visst antal eller 

mängd ”i en blink” (Gelman & Gallistel 1986). Att subitisera är en process då barnet 

kan direkt uppfatta skillnad mellan en, två, tre eller fyra objekt utan att behöva räkna. 

Bjorklund (2007) menar att denna förmåga är medfödd och som sådan gör 

utgångpunkten för det symboliska och verbala representationer av antal.  

 

Sterner och Johansson (2006) skriver att denna medfödda förmåga kan vara ett uttryck 

för hur barn varseblir helheten före delarna. Författarna tar upp Wynns forskning (1990) 

där barnet redan vid den första levnadsveckan kan skilja på antal upp till tre, fyra objekt. 

Vid sex månaders ålder kan barnet det som benämns ”aritmetiska förväntningar” där det 

upplever känslan av något som antingen läggs till eller tas bort, dvs. grunden till 

addition och subtraktion.  
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4.2 Matematik i förskolan 
 

Geists studie (2001) styrker forskningen som påpekar att barns matematiska kunnande 

börjar redan vid födseln och att allt som barn behöver för att bygga matematiska 

begrepp är en stimulerande miljö med medvetna pedagoger som kan uppmuntra och 

utmana barns matematiska lärande. Geist (2001) menar att innan barnen börjar räkna 

måste de först få möjligheten att konstruera sina tankar kring matematik. Detta kan 

göras genom att pedagogen erbjuder en mängd vardagliga aktiviteter vars syfte är att 

stimulera byggandet av matematiska begrepp.  Matematik, anser Geist (2001), är något 

som är framväxande och som sådant ska odlas fram genom att pedagogen erbjuder 

aktiviteter, enkla spel och utfrågningsstrategier för att hjälpa barn att bygga 

grundläggande matematiska begrepp.  

 

För många barn är förskolan den första platsen där de får en introduktion till matematik 

(Ahlberg 1994).  Det är av stor betydelse hur matematiken presenteras för 

förskolebarnen, eftersom detta kan påverka barnens framtida förhållningssätt och 

inställning till att lära sig matematik. Alla barn kommer till förskolan med olika 

erfarenheter och upplevelser. Därför är det viktigt att pedagogen har som mål att utgå 

från varje barns egna kunskaper och erfarenhetsvärld och presentera matematik på 

barnens villkor (Björklund 2007). Detta innebär att förskolan ska erbjuda matematiska 

aktiviteter med fokus på lek, fantasi och skapande för att barnen ska kunna uppleva det 

som lustfyllt och meningsfullt för sitt eget lärande. Att räkna blir meningsfullt när 

barnen får räkna för att de kan och har en avsikt med räknandet, och inte för att de 

måste lära sig talordningen (Ahlberg 1994).   

 

I förskolemiljöer finns många situationer där barnet kan få möta matematik (Björklund 

2007). Författaren menar att i förskolan finns rikliga tillfällen som ger barn möjligheten 

att möta matematiska erfarenheter och blir förtrogna med matematiska begrepp. 

Björklund (2007) anser att matematik bör upplevas som något meningsfullt och för att 

göra detta måste förskolan skapa förutsättningar för barnen genom att se till att de får 

erfara, diskutera, uppleva, iaktta och utforska den mångfalden som finns i matematik.  

På så vis får barnen uppleva flera aspekter av samma fenomen. Detta ställer i sin tur 

krav på pedagogernas förmåga att också kunna se och problematisera fenomenet, 

eftersom det är i framlyftande av det som de flera olika lösningarna kan synliggöras och 

medvetandegöras (Björklund 2007). 

 

 

4.3 Matematik och språk 

 

Matematik kan ses som ett språk, ett kommunikationsmedel, som barnen måste kunna 

förstå meningen med menar Ahlberg (1994). En grundförutsättning för barns förståelse 

för matematik är den viktigta dialogen mellan pedagog och barn kring gemensamma 

objekt med problematiserande frågor (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Detta 

innebär att språket används som ett verktyg för att benämna och beskriva det man riktar 

uppmärksamheten mot. Ju äldre barnet är desto mer kan det uppmuntras till att vara 

delaktigt i att själv benämna och beskriva fenomen utifrån barnets sätt att uppleva 

företeelserna uppmärksammas. Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) hänvisar 

till Kleins (1989) steg som handlar om hur pedagogen kan hjälpa barnen att bli 

medvetna om att de tänker. Detta sker genom den omsesidiga kommunikationen när 
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pedagogen ställer frågor som kan lyfta barnets medvetenhet utöver ”här-och-nu-

situationen”.  Syftet med sådana frågor är att hjälpa barnet vidga sin värld genom att 

abstrahera ”här-och-nuet” På så vis sker en dekontextualisering av sammanhanget hos 

barnet som leder till att barnet kan övar sig i förmågan att tänka metakognitivt. När detta 

sker kan barnet koppla samman erfarenheter, reflekterar över sig självt och se hur det 

tänker. När barnet kan detta kan de också se hur det lär sig (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 1999). 

 

Samtal och interaktion med andra människor anses vara ett mycket viktigt kriterium för 

barns lärande, och detta är fallet när det gäller att lära matematiska koncept och 

förfaranden (Ahlberg 1997). Ju mer pedagogerna pratar med barnen om matematik, 

desto mer matematik lär barnen sig (Notari-Syerson & Sadler 2008). Språk, identitet 

och lärande hör ihop menar Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) och skriver att 

tillgången till matematiskt språk är avgörande för om barnet kommer att uppfatta sig 

självt som det räknandet barnet d.v.s. någon som kan räkna och lösa problem eller ej.  

 

Forskning visar att kommunikationen som redskap är en av de viktigaste aspekterna för 

att utveckla små barns begreppsförståelse, tänkande, problemlösningsförmåga och 

resonemang i matematik (Young Jung & Reifel 2011). Det viktigaste verktyget är 

språket, menar Heidberg Solem och Lie Reikerås (2004). De skriver att om barnet 

omges av vuxna som pratar med, beskriver och förklarar för barnet, läggs det en viktig 

grund för utvecklingen av talbegreppet (Heidberg Solem & Lie Rerikerås 2004).  

 

Att kunna uppfatta talbegrepp är grunden i matematiken och det är genom språket som 

vi också får tillgång till matematik och förstå varför det är bra att kunna räkna (Ahlberg 

1997; Notari-Syerson & Sadler 2008). Således, menar Sterner (2006) att en av de 

viktigaste uppgifter en pedagog har är att kommunicera och föra en dialog med barnen 

hela tiden om det som sker. Pedagogen ska benämna och beskriva olika fenomen och 

företeelse för att få barnen att själva uttrycka och reflektera över det. Pedagogen ska 

hjälpa barnen att bli medvetna om att de tänker. På så vis utvecklas barnets språk och 

språkordförrådet utvidgas (Sterner 2006). 

 

För att kunna öva upp förmågan att använda matematik måste barnet känner en 

meningsfullhet i samband med matematik. Detta innebär att barn använder sig av olika 

uttryck när de vill framställa matematik (Ahlberg:1994).  Ahlbergs studier visar att när 

barn får möjlighet att kommunicera matematik på olika sätt, till exempel kan de rita 

eller samtala med varandra för att lösa problem. På så sätt utvecklar barn genom de 

olika sätt att uttrycka sina tankar förmågan att förklara och motivera hur de kan lösa 

problem. Ahlberg lägger stor vikt på den sociokulturella teorins betoning på språkets 

och det sociala samspelets värde i barns lärande, i synnerhet med hänsyn till barns 

matematiska begreppsbildning (Ahlberg 1994). 

 

I arbetet med barns begreppsbildning skriver Johnsen Høines (2000) om definitionen 

och betydelsen av språk av 1:a och 2:a ordningen samt översättningsled. Språk av 1:a 

ordningen definieras som en språkform som ett barn förfogar över och som tolkas 

spontant av andra i dennes omgivning.  Ett exempel är när ett barn visar tre fingrar och 

säger ”tre” (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). Barnet ”äger” kunskapen om talet tre 

och visar för andra att det har en förståelse av begreppet. För både barnet och 

omgivningen är uttrycket ”tre” ett språk av 1:a ordningen då alla förstår och ingen 

översättning behövs.  Språk av 2:a ordningen kan liknas vid ett främmande språk; det 

står inte i direkt kontakt med begreppsinnehållet och därför måste översättas. 
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Exempelvis tillhör det kinesiska språket i Norden och även bruksanvisningen till 

mobiltelefonen språk av 2:a ordningen. Dessa språkformer förstås inte på ett direkt, 

naturligt och spontant sätt.  För att överbrygga klyftan mellan de två språkordningarna 

krävs det en översättningsled.  

 

Johnsen Høines (2000) skriver att med hjälp av en översättningsled kan barnet förstå det 

nya språket (2:a ordnings språk) och göra det till sitt eget (1:a ordnings språk) dvs. 

språk av 2:a ordningen övergår till att bli språk av 1:a ordningen. En väg är att 

pedagogen förstärker med konkret material med dess abstraktion, till exempel bilder, för 

att barnet lättare kan abstrahera det konkreta. Författaren ger exempel på ett barn som så 

småningom inte behöver tänka genom sina fingrar utan förstår begreppet ”tre” precis 

lika tydligt som med fingrarna.  Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) menar att i fråga 

om hur ett språk är av första eller andra ordningen beror på barnets subjektiva 

upplevelser och erfarenheter. En central punkt i arbetet med översättningsled är att 

pedagogen utgår från barnets tankar och erfarenheter. Detta innebär att pedagogen 

medvetet använder sig av parallella uttryck som barnet är bekanta med, dvs. att 

översättningen sker med hjälp av språk av 1: ordningen (Heiberg Solem & Lie Reikerås 

2004).  
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5 Metod 
Här beskrivs val av metod och vilken undersökningsteknik som används. Vidare 

beskriver jag tillvägagångsättet för att undersöka hur pedagogerna i förskolan med 

montessori perspektiv respektive förskolan med Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

arbetar med talbegrepp. Här presenteras också redovisning för val av urvalsgrupp, etisk 

ställningstagande och insamlingen av data. Sedan beskrivs genomförandet av min studie 

samt studiens tillförlitlighet och äkthet. 

 

 

5.1 Urval   
 

Urvalet av förskolor som jag genomförde mina observationer i berodde på 

tillgängligheten, vilket Bryman (2011) benämner som bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval, skriver Bryman, innebär att tillgängligheten är av betydelse i det 

val av individer man har valt att studera. Jag har utgått från två olika kommuner. Den 

ena är en förskola som arbetar efter ett montessoriperspektiv. Den andra är en 

kommunal förskola som arbetar enligt Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärandet. 

Både förskolorna har barngrupper med barn i åldrarna tre till drygt fem år.  

 

Jag inledde arbetet med att ta kontakt via telefon med de berörda pedagogerna i de 

respektive förskolorna. De planerade observationerna pågick under två veckors tid. 

Undersökningen byggdes på observationer på barn och pedagoger i den dagliga 

verksamheten på förskolan. För att kunna öka undersökningens pålitlighet gjorde jag ett 

förarbete innan genomförandet av observationerna. Jag gjorde ett besök på den utvalda 

förskolan i syfte att bekanta mig med både barnen och pedagogerna. Detta i förhoppning 

om att min närvaro vid senare observationstillfälle hade minsta möjliga påverkan på den 

dagliga verksamheten på förskolorna. Respektive förskola har observerats under en tre 

dagars period. 

 

 

Presentation av förskolor 

 

Förskolan med montessoriperspektiv– är en stor privatägd förskola i en förort nära en 

stor stad. Det fria valet tillämpas där barnet själv väljer efter intresse och i samråd med 

pedagogen. Barnen väljer själv om de vill arbeta i grupp eller självständigt eftersom 

pedagogerna anser att barn i olika åldrar stimulerar varandra och lär sig samarbete. 

Montessoripedagogernas uppgift är att introducera det särskilda matematik materialet 

och på så viss agera som en länk mellan materialet och barnet. Pedagogerna ser sig 

själva som barnens handledare och intar en observatörsroll för att bättre förstå barnens 

behov. Varje dag mellan klockan åtta och elva är det montessoriarbetspass. Då 

uppmuntras barnen att fritt arbeta med olika material i samråd med pedagogen. 

 

Förskolan med Vygotskijs sociokulturella perspektiv – är en stor kommunal förskola 

som ligger i en mindre stad. Pedagogernas arbetssätt utgår från att visa barnen hur de 

ska gå tillväga i en viss aktivitet eller övning. De anser att det är mycket viktigt att 

stimulera barnens samarbete med varandra och på så viss lär sig att klara av nya 

uppgifter med stöd av andra mer kompetenta barn i enlighet med teorin om den 

proximala utvecklingszonen. Pedagogerna lägger mycket betoning på aktiv feedback, 

samtal och dialog i deras relationer med barnen. Barngruppen delas i tvärgrupper och 

arbetar efter det tematiska arbetssättet som sker två dagar i veckan. 
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5.2 Datainsamling 
När man arbetar med vetenskapliga studier finns det två olika undersökningsmetoder 

som kan användas: kvalitativ och kvantitativ undersökningen. Jag har valt att göra 

kvalitativ studie vilket gör att tyngdpunkten i min studie ligger på de tolkningarna som 

jag som forskare har gjort efter insamlingen av data. För att samla in data och få svar på 

studiens frågeställningar har jag valt att göra en icke deltagande observationer (Patel 

2011).  

 

Kvalitativ forskning handlar om att hitta mönster och teman som hjälper observatören 

att bättre förstå fenomenet som studeras. Metoden Grounded Theory har tillämpats i 

min undersökning som undersökningsverktyg. Grounded Theory är en metod som 

består av systematiska, men ändå flexibla riktlinjer för insamling och analys av 

kvalitativa data för att konstruera teorier förankrade i själva uppgifterna (Charmaz 

2006). Det innebär att man börjar med så få förutfattade meningar och antaganden som 

möjligt så att observatören kan bygga en teori baserad på de data som kommer ut ur 

processen. Charmaz (2002) menar att denna metod tvingar en att släppa taget om 

personliga intressen och förutfattade meningar så att observatören kan fokusera på de 

faktiska uppgifterna (Charmaz 2006). 

 

Undersökningstekniken som användes i denna studie är observationsmetoden. Jag 

använde mig av en metod som benämns som löpande observation (Johansson & 

Svedner 2006). Jag valde observationsmetoden framför samtalsintervjuer därför att jag 

upplevde att jag fick mer ärliga svar.  

 

Genom observationer ville jag få förståelse för hur pedagogerna arbetade kring 

talbegrepp i den dagliga verksamheten. Utifrån detta problemområde och studiens syfte 

valde jag att använda mig av observationstekniken då Patel (2011) menar att fördelarna 

med observationsmetoden är att man kan iaktta och analysera det skeendet som pågår i 

den dagliga verksamheten. Skeendet i detta sammanhang definieras som barn och 

pedagogernas handlingar och uttrycken ”i naturliga situationer i samma stund som dessa 

inträffar” (Patel 2011). Fördelarna med observationsmetoden, jämfört med enkät eller 

intervju, är att observatörens datainsamling inte är beroende av att de utvalda 

individernas tydliga minnesbilder som de sedan ska kunna förmedla på ett klart och 

tydligt sätt. Ytterligare en fördel med denna observationsmetod är att den kräver mindre 

form av samarbete och på så vis är den relativt oberoende av individens villighet att 

lämna information (Patel 2011). 

 

Observationsmetodens mest givande fördel kan dock bli dess nackdel. En viktig fråga 

att ställa är om individernas handlande eller den aktivitet som pågår under 

observationen, verkligen är representativa av det naturliga skeendet.  Patel (2011) 

påpekar att ett sätt att förbättra noggrannheten av en undersökning är att ha en klar och 

tydlig problemställning innan man börjar sin observation. Observatörn bör vara 

medveten om att oförutsedda händelser kan påverkar resultatet likväl som sitt egna 

förhållningssätt. Allt detta kommer att påverka observatörens tolkning av 

datainsamingen (Patel 2011).   

 

 

 

Mitt examensarbete handlar om en göra en jämförande studie i matematik mellan två 

förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Jag har valt att göra observationer 

eftersom Patel och Davidsson (2003) menar att observationsmetoden är ett 



  
 

20 

vetenskapligt verktyg. Den ska vara noggrant planerad, registrera systematisk en väl 

avgränsad företeelse. Dessutom ska observationen uppfylla de kraven vad gäller 

validitet och reliabilitet eller det som Bryman (2011) benämner som tillförlitlighet och 

äkthet i en kvalitativ studie. Jämförelsen av de två förskolorna gjordes med hjälp av 

undersökningsverktyget Grounded Theory. Syftet med Grounded Theory är att studera 

det som sker med avsikten att formulera en teori som förklarar ett fenomen som 

studeras (Charmaz 2006).  

 

De två förskolorna undersöktes under en tre dagars period där jag observerade 

pedagogernas arbetssätt. Jag använde mig av metoden ”ostrukturerad observation” med 

hjälp av anteckningar i form av en löpande text. Den ostrukturerade observationen är en 

metod vars syfte är att inhämta så mycket information som möjligt kring ett väl 

preciserat problemområde (Patel & Davidsson 2011).  En ostrukturerad observation 

äger rum under en bestämd tid där observatören strävar efter att notera allt i ett 

observationsprotokoll (se bilaga B) genom att skriva ner nyckelorden eftersom, enligt 

Patel och Davisson (2011), man inte använder något observationsschema.  

 

I mina observationer valde jag att vara icke deltagande vilket innebar att jag inte var 

aktiv i de situationer som skulle observeras eftersom jag ansåg att detta var det mest 

direkta sättet att samla in så mycket information som möjligt. Datainsamlingen har skett 

med hjälp av en digital kamera, videokamera samt löpande protokoll. Syftet med 

videofilmning och fotograferingen var att synliggöra pedagogernas förhållningssätt i 

deras arbete med talbegrepp. Jag fokuserade på faktorer som om och i så fall hur de 

arbetade med att lyfta fram talbegreppen för barnen. 

 

 

 

5.3  Genomförande 
 

Det jag ville undersöka var hur en privat förskola med montessoriperspektiv respektive 

en kommunal förskola med inriktning på Vygotskijs sociokulturella perspektiv arbetar 

med talbegrepp. Jag hade tidigare blivit rekommenderat en montessoriförskolan på en 

mindre ort i Skåne med hänvisning till denna förskolas tydlighet i arbetet med den 

pedagogiska inriktningen. För övrigt är förskolan van vid att ta emot besökare eftersom 

den är en ”Lärande skola” som regelbundet tar emot lärarkandidater och pedagogiska 

forskare. Detta ansåg jag spelar en väsentlig roll i min datainsamling. Jag ringde till 

rektorn och presenterade mig själv, min utbildning och att jag nu skriver mitt 

examensarbete. Jag berättade om studiens syfte och gav tre olika datumsförslag för mitt 

besök. Jag skrev även en samtyckesblankett till barnens föräldrar där jag förklarade vad 

min studie handlar om, att jag ska genomföra observationer på deras barn. Jag betonade 

tydligt att barnen, förskolorna och pedagogerna kommer att bli helt anonyma i min 

studie. Vid mitt första besök blev jag först visad runt av en pedagog i lokalerna på den 

avdelning där barn i 3-5 årsåldern vistas. Denna avdelning har 40 inskrivna barn, tre 

montessoripedagoger samt en assistent.  

 

När det gällde valet av en kommunal förskola sökte jag efter en förskola som har en 

tydligt sociokulturellt pedagogiskt inriktning. Jag sökte på kommunens hemsidor och 

föll för en förskola som profilerar sig efter Vygotiskijs sociokulturella perspektiv. Jag 

tog kontakt med förskolechefen på samma vis som med montessoriförskolan. Även här 

uppgav jag tre olika datumsförslag för mitt besök.  
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Bemötandet på denna förskola var mindre entusiastiskt i jämförelse med 

montessoriförskolan. Förskolan har ingen vana av att ta emot observerande 

lärarkandidater. Jag bemöttes med en reserverad förhållningsätt från pedagogernas sida. 

Jag förklarade mitt syfte med studien och försäkrade att alla berörda deltagare skulle 

förbli anonyma. Därefter visade pedagogen lokalen och materialen för mig. 

Avdelningen består av 27 inskrivna barn samt fyra pedagoger.  

 

 

Observationernas genomförande 

 

Under observationerna valde jag att observera hur talbegrepp framlyftes för barnen 

under den pågående verksamheten. Mina observationer omfattade det som skedde under 

samlingarna, i avdelningarna samt användandet av material i inomhusmiljö. Jag har 

exempelvis observerat hur pedagogerna tillsammans med barn arbetar med ett material 

och barn som själva arbetar med material. Jag skrev ner mina iakttagelser i en löpande 

protokoll.  

 

Jag har valt att göra mina observationer på både förskolornas stora barns avdelning med 

barn mellan tre till cirka sex år. Jag ansåg att det var i denna ålder som det kan vara 

mest intressant att se hur barn kan få många möjligheter till att möta matematik. Jag har 

besökt respektive förskola vid tre olika tillfällen och genomförde observationerna under 

förmiddagarna. 

 

 

5.4 Databearbetning 
 

Efter att data har insamlats måste den analyseras. Detta för att kategorisera data efter 

teman och mönster så att observatören kan generera teorier från sin datasamling 

(Charmaz 2006).  Efter observationerna av förskolorna samlades all data ihop. Detta för 

att få en så komplett bild som möjligt av observationernas resultat. Bilder från de 

digitala verktygen granskades noga för att reflekteras över i strävan efter att kunna få en 

förståelse av det som skedde i förskolorna. Genom analysen av bild och film kunde jag 

få syn på vilka sätt pedagogerna samspelade med barnen samt vilka talbegrepp som 

uttrycktes i de respektive förskolorna.  

 

Kamerabilderna och videoinspelningarna granskades från alla observationerna i de både 

förskolorna och jag antecknade vilka matematiska begrepp pedagogerna använde sig av 

och på vilket sätt. Observationens skriftliga anteckningar lästes igenom och sorterades 

utifrån vilka skillnader som kunde synas i de respektive förskolornas pedagogiska 

arbetssätt och hur de förhöll sig när de bemötte barnen i deras matematiska aktiviteter. 

All textmaterial lästes igenom flera gånger, sammanfattades och kategoriserades enligt 

Gelman och Gallistels fem principerna samt subitizing. 

 

 

 

5.5 Tillförlitlighet och äkthet 
 

I en kvalitativ studie används begrepp som tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011). 

Tillförlitlighet delas i fyra olika kriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt 

möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman 2011).  För att kunna säkerställa 
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tillförlitligheten i denna studie har jag beaktat genom att pedagogerna har fått ta del av 

studiens resultat. Genom att beskriva det som jag har upplevt under mitt empiriska 

arbete har jag tagit hänsyn till överförbarhetens kriterier. För att säkra pålitligheten 

ansåg jag att observatören bör vara bekant med barnen och pedagogerna. Därför inledde 

jag med ett besök hos den kommunala förskolan innan jag började mina observationer. 

Den montessoriförskolan som ingår i studien har lång erfarenhet av besökande 

observatörer, vilket medför att barnen inte reagerade nämnvärt på främmande gäster. 

Att kunna styrka och konfirmera har jag utgått från premissen att ingen förskare kan 

återge en fullständig objektiv redovisning av sina observationer. Dock har jag varit 

medveten om att inte ha några förutfattade meningar eller personliga värderingar i 

resultatet. 

 

Förutom de fyra ovan nämnda delkriterier nämns också äkthet eller autenticitet. Här 

nämns delkriterier som rättvisbild som ställer frågan om undersökningen ger en rättvis 

bild av individernas olika åsikter och uppfattningar; ontologisk autenticitet vilket 

betonar frågan om undersökningen hjälper personer som medverkat att nå en bättre 

förståelse av sin sociala situation och miljö; pedagogisk autenticitet dvs. har 

undersökningen hjälpt deltagarna att bättre förstå hur andra personer i omgivningen 

upplever saker och ting; katalytisk autenticitet som betonar hur undersökningen har 

bidragit till att medverkarna kunna förändra sin situation; och taktisk autenticitet som 

lyfter frågan om undersökningen har gjort att deltagarnas möjligheter att vidta de 

åtgärder som krävs (Bryman 2011).  För att kunna ge en autentisk bild av det som 

granskas i mina observationer har jag strävt efter att observera på ett objektivt sätt.  

Enligt Johansson och Svedner (2010) är en observatör påverkad av olika faktorer som 

influerar en korrekt bild av det som betraktas. Uppmärksamheten varierar och 

observatören ser det som händer ur sitt eget perspektiv. För att nå bästa möjliga 

autenticitet samlades data med hjälp av foto, videobandning och anteckningar för att 

öka tillförlitligheten i undersökningen. Detta användes sedan för att senare i analysen 

sträva efter att återge en så rättvis bild som möjligt. 

 

 
5.6 Etisk ställningstagande  
 

Jag har i min studie tillämpat Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning av Vetenskapsrådet (2002). Här följer en kort 

redogörelse för hur de fyra huvudkraven uppfylls vid min materialinsamling. 

Informationskravet innebär att de som skall delta i studien måste informeras om vad den 

handlar om. Jag pratade med förskolecheferna på förskolorna och förklarade syftet med 

studien. Jag skickade ut en samtyckesblankett (se bilaga A) till föräldrarna där de fick 

tacka ja eller nej till att delta i min studie. Samtyckeskravet handlar om att de som deltar 

har rätt att bestämma över sin medverkan. Jag har tagit hänsyn till barnens val att ingå i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att hänsyn skall tas till de medverkandes 

anonymitet. Barnens arbeten har behandlats konfidentiellt såsom namn, förskola, 

barnintervjuer och observationerna. Nyttjandekravet betyder att som forskare får man 

endast använda det insamlade materialet i forskningssyfte. Inga uppgifter om enskilda 

personer har använts i rapporten (Vetenskapsrådet 2002). 

 

 

 

 



  
 

23 

6 Resultat och Analys 
I denna del redovisas och analyseras datainsamlingen. Jag utgår från Gelmans och 

Gallistels fem principer samt subitizing vad gäller talbegrepp. Först redovisas resultat 

följt av en analys av de observerade temana på respektive förskola. En redogörelse av 

likheterna och skillnaderna mellan de två förskolornas sammanfattas i slutet av 

analysdelen. I analysens del visas kopplingen till Gelmans och Gallistels fem principer. 

För att undvika upprepning av författarnas namn benämns endast den aktuella 

principen.  

 

6.1 Vad är likheter och skillnader i hur barn ges möjligheter att möta olika 

aspekter av tal? 

 

6.1.2 Förskolan med montessoriperspektiv 

 

Observationerna visar att avdelningen genomsyras av en mångfald material med fokus 

på synliggörande av talbegrepp. Utöver de särskilda montessori matematikmaterial, 

finns en blandning av spel, konstruktionslekar, sorteringsaktiviteter och böcker med 

anknytning till matematik.   Allt matematikmaterial i denna miljö har sina bestämda 

platser på hyllorna. Det finns en röd tråd som löper genom de olika materialen. Detta för 

att barnet kan se hur de matematiska övningarna går från det enkla till det mer 

avancerade.  

 

Ett barn arbetar med Räknespolar (se bilaga D2) där hen räknar ett visst antal utifrån en 

mängd föremål. Sedan placeras dessa i dess tillhörande numrerade fack. En annan 

aktivitet mellan två barn (3,1 år, 3,7 år) med Siffror & marker (se bilaga D3) visar hur 

barnen parar ihop en siffra med dess antal. En pedagog förklarar: 

 
Aktiviteter som att para ihop knappar, tygbitar, kroppar mm.  

bidrar till att grundlägga det matematiska tänket 

 

I uppräknandet av träspolarna visar barnet förståelsen av begreppet 

abstraktionsprincipen vilket är en av principerna i lärandet av talbegrepp. I räknandet av 

träspolarna utgår barnet från olika hållpunkter; hans räknestrategi sker enligt en 

godtycklig ordning. Dock kommer hen fram till rätt antal. Barnet ges möjligheten att 

arbeta med tal och dess motsvarande antal och hur talen följer en inbördes relation till 

varandra. På så vis fick barnet en fördjupad upplevelse av hur talens värde skiljer sig åt 

– somliga tal är mer än och mindre än (Holgersson NCM nr 3 1996). 

 

Barnets övning av sammanparningens princip består av att para ihop två olika objekt. I 

arbetet med materialet Siffror & marker ges barnen tillfällen att se hur ett tal relateras 

till en given mängd. Under denna observation av barnets arbete belyses hur ett tal paras 

ihop med dess motsvarande mängd vilket innebär en förståelse för ett till ett-principen, 

antalsprincipen, räkneordens ordning. Då barnet räknar markerna från olika 

utgångspunkter men ända kommer till rätt resultat visar han en räknestrategi som 

definieras som godtycklig ordning. Det är med hjälp av många sådana övningar som i 

sin tur kan ge barnen en god förutsättning för att kunna koppla ihop ett räkneord till 

dess motsvarande räkneobjekt (Björklund 2007).  En stark bidragande faktor som kan 

öka lärandet sker med den viktiga dialogen som är en viktig aspekt i Vygotsikjs 

sociokulturella perspektiv (Lundgren & Saljö 2010). Det samspelet barnen har 

sinsemellan under hela övningen bidragit till att hjälpa barnen att förstå 
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sammanparningskonceptet (Young Jung & Reifel 2011) som menar att kommunikation 

är ett betydelsefullt verktyg för utveckling av begreppsförståelse och 

problemlösningsförmåga. 

 

Det observeras en aktivitet där två barn (3 år, 3,5 år) leker med ett material som heter 

Skattkistan som består av många färgade stenar gömda bland grus och sand. Barnet (3,5 

år) lägger stenar i en lång rad och pekräknar från vänster till höger. Det andra barnet (3 

år) placerar fjorton stycken stenar i en hög och räknade dem slumpmässigt. Barnet 

räknar: ”11,12, sån, 18”. Två barn arbetar med de högre talens räkneordning med hjälp 

av ett material som heter Tontalspärlorna (se bilaga D5). Ett av barnen (3,9 år) tar fram 

en tiostav, lägger det på bordet och säger ”10”. Det andra barnet (4,1 år) lägger upp 

ytterligare flera stavar och räknar ”11,12, 13, fyrton”. 

 

Barnens strategier i arbetet med Skattkistan visar att det finns olika sätt att räkna. Det 

ena barnet pekräknar som är exempel på ett till ett-principen, medan det andra barnet 

räknar slumpmässigt eller i godtycklig ordning. Både barnen hjälps åt att räkna till tolv 

men råkar ut för svårigheter efter det. Efter räkneordet tolv blir det en omkullkastande 

av räkneord till en sorts rabblande. Samma svårighet visar sig med de två andra barnen 

som arbetar med tontalen och säger ”treton, fyrton”. Barn kan uppleva tal som slutar i 

”– ton” som ett problem och kan känna osäkerhet med räkneord efter tolv eftersom 

tontalen har ett eget mönster menar Sterner och Johansson (2006).  

 

Jag noterar hur de barn som arbetar med tiostavarna känner sig säkra med talet tio; de 

behövde inte räkna för att veta det. De äger förmågan att subitisera, i detta fall antalet 

tio. För att barn ska få lära sig talens ordningsföljd måste barnet få vara ”det räknande 

barnet” (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004).  Detta, menar författarna, efterlyser en 

verksamhet som kan erbjuda barnen en mängd olika situationer där uppräknandet är en 

självklarhet och som sådan bör ständigt uppmuntras, dock på ett fantasifullt sätt som 

lockar barnen till aktivitet som i exemplet ovan med Skattkistan och tontalspärlorna.  

 

Vidare observeras hur ett barn arbetar med 100-kedjan (se bilaga D4). Barnet (5,1 år) 

pekräknar till 10 och lägger en pil under den tionde pärlan, räknar till 20 och lägger 

ytterligare en pil under den tjugonde pärlan osv. tills hen har räknat ett hundra pärlor. 

 

I räknandet av 100-kedjan ges barn möjligheten att räkna så högt som hen kan. Barnet 

räknar etthundra pärlor delade i tio mindre steg. Således synliggör materialet begreppet 

tio som antalsprincip och även etthundra som det sista räkneordet som anger den totala 

mängden. Här ses även abstraktionsprincipen, ett till ett principen eftersom hen 

pekräknar samt visar en förståelse för räkneordens ordning. 

 

 

 

6.1.3 Förskolan med inriktning på Vygoskijs sociokulturella perspektiv 

 

Resultatet av observationerna visar att barnen får tillfällen att möta olika aspekter av tal. 

Här används metodboken Matematik för alla (se bilaga C1) som ger tips och förslag om 

matematiska lekar, övningar och aktiviteter. Egna burkar med fokus på matematik har 

tillverkats av pedagogerna och ingår som planerade aktiviteter i verksamheten.  

Därutöver erbjuds olika spel, böcker och pysselmaterial.  
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Stencilmaterialen Sifferprojekt (se bilaga C2) består av en siffermall med tillhörande 

pärlor/glasstenar/lera som finns tillgänglig på hyllan. Övningens syfte är att visa olika 

strategier i sifferkännedom; dels att visa hur många föremål ingår i en väl avgränsad 

grupp och dels hur siffrorna kan ifyllas med kulor eller dylikt. Samtidigt kan barnen 

koppla ihop talet med dess motsvarande antal med exempelvis pärlor, klossar eller 

brickor på siffran. Ytterligare egentillverkade material som består av tio stycken burkar 

med siffrorna 0-10 påskrivna (se bilaga C6) tillsammans med en korg innehållande små 

tygkulor finns tillgängliga på hyllorna. Syftet är att lägga i föremål i burken som 

motsvarar dess antal. Här finns även ett utbud av egentillverkade bildkort på djur vars 

syfte är att träna parbildning genom att para ihop rätt antal. 

 

I arbetet med Sifferprojekt ses hur barn möter abstraktionsprincipen. Barn visar olika 

strategier; en del räknar pärlor som motsvarar talet medan andra visar glädje med att 

räkna så många de kan. Med hjälp av siffermallen kan de sedan para ihop antal med 

dess motsvarande tal, och på så vis få kännedom om ett till ett-principen. Vissa barn 

väljer att laborera med talet tre medan andra laborerade med talet sex. Detta bidrar till 

att barnen kan se hur de två olika talen ställs i relation till varandra och på så sätt bidrar 

till utvecklingen av talbegrepp. Detta stämmer överens med Holgerssons (Holgersson 

NCM nr 3 1996) tes om att en utvecklat talbegrepp innebär att barn har förståelse för 

relationen mellan höga och låga tal. 

 

Under min observation noteras tre barn som leker Tärningssnurr med en stor tärning (se 

bilaga C3) som kastas i cirkelns mitt. Jag observerar hur det äldsta barnet (5,6 år) 

uppfattar rätt antal prickar utan att pekräkna, medan de två yngre barn (4,11 år, 5,2 år) 

räknar prickarna från olika håll. De kommer fram till samma resultat. En pedagog 

konstaterar: 

  
Den extra stora tärningen är bra för att barnen ska kunna öva sig,  

oavsett hur de väljer att räkna, så länge de gör det 

 

De två yngre barnen i Tärningssnurrsleken uppvisar ett annat sätt att räkna prickar på 

den stora tärningen. De börjar räkna prickarna från olika utgångspunkter. Här möts 

barnen med av en talbild (tärningens prickar) och genom leken tränar upp förmågan att 

räkna, vilket i detta fall sker i en godtycklig ordning. Dock kommer de fram till rätt 

antal vilket visar en förståelse för antalsprincipen. Genom syn på talbilden kan barnen 

även öva upp sin förmåga att uppfatta antal i en blink vilket var den räknestrategin som 

den äldre, mer kunniga barn uppvisar.  

 

Det äldre barnet äger förmågan att uppfatta antal i en blink, dvs. subitisera. Ett stort 

stöd för de yngre barn erbjuds av det mer kunniga barnet som räknar tillsammans med 

dem och hjälper till när de yngre barnen räknar samma prickar mer än en gång. Detta 

tyder på att det kunniga barnet behärskar förmågan att koppla ihop ett antal med dess 

kvantitet. Här visar barnet sin förståelse av konceptet av att räkna antal eller 

uppräknandets idé (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999). Genom leken får barnen 

möjligheten att genom samtal och samspel öka sina kunskaper med hjälp av en kamrat 

som ligger ett stege före enligt den proximala utvecklingszonen (Lundgren & Saljö 

2010). Detta får gensvar i Ahlbergs (1997) och Notari-Syersons och Sadlers (2008) 

teorier om att samspel och dialog är ett av de viktigaste kriterierna för barns lärande och 

måste beaktas för att barn ska få lära matematiska begrepp och ju mer samtal och 

kommunikation som sker desto mer matematik lär de sig.  
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Jag observerar att barnen får möta matematiska begrepp i samlingen. Barn som är 

närvarande räknas och representeras av antal fingrar som visas. De bekantar sig med 

talraden, antal och siffror genom att sjunga och rimma. Vid samlingen ska ett barn (2,11 

år) få räkna alla närvarande barn, totalt sju stycken. Han ställer sig upp och går runt och 

klappar varje barn på huvud och säger ”1,1,1…”.  

 

I samlingen sjungs det räknesånger och talramsor vilket ger barnen en möjlighet att 

möta talordningen. Detta bidrar till att lägga grunden till principen om räkneordens 

ordning. Uppräknandet av antal barn som visas med fingrarna är ett exempel på hur ett 

till ett-principen konkretiseras: Ett barn representeras av ett finger. Barnens eget arbete 

för dess egen skull är en viktig delkomponent i barnets talbegreppsutveckling menar 

Heiberg Solem & Lie Reiderås (2004). Detta visas i hur förskolan medvetandegör 

talbegrepp med abstraktionsprincipen och ett till ett-principen genom att sjunga och 

talramsa. 

 

En spontan situation visas för mig när jag ser ett barn (3,5 år) som räknar sina fingrar 

och tår. Dessutom parar hen ihop ett finger med en tå och räknar: 

 
1,2,3 röd… 1,2,3 rosa!  

 

En pedagog som är närvarande nämner: 

 
Det är intressant att barnet säger röd för 4 

 

Ytterligare ett exempel på ett till ett-principen visas när barnet visar sina målade tå-och 

fingernaglar för omgivningen, då hen spontant parar ihop de rosa tå- och fingernaglarna 

och de röda tå-och fingernaglarna med varandra och samtidigt räknar ”1,2,3 röd… 1,2,3 

rosa” där orden röd och rösa representerar talet fyra. Detta kan bero på att barnet ännu 

inte behärskar talordet ”fyra” och i sitt uppräknande är det fortfarande en blandning av 

räkneord och egna påhittade ord eller rabbelramsa (Sterner & Johansson 2006). Dock 

genomsyras barnets uppräknande av en stabil ordning som är ett tecken på förståelsen 

av principen om räkneordens ordning. Här ses också ett exempel på antalskonstans där 

det sist räknade räkneorden, i detta fall röd respektive rosa, anger hela mängden. Detta 

stämmer med det som Heidberg Solem och Lie Reikerås (2004) skriver att barns 

utveckling av talbegrepp liknas till ett pussel där de olika delarna läggs ihop och 

utvecklas över tiden. 

 

Jag observerar ett barn (3,6 år) som gör en orm av sju stycken blå-och vita tygkulor. 

Därefter blandar hen alla kulor i en hög och räknar två av samma färg, sorterar dessa i 

var sin färggrupp och konstaterar att ”Det är 2” 

 

Barnet som laborerar med tygkulorna urskiljer dem för att sedan sorterna efter färg. 

Barnet visar förståelse för två olika talbegrepp, dels antalsprincipen som säger att det 

totala antalet var två stycken i varje isolerad färggrupp; dels en sorteringsövning som 

stämmer överens med principen ett till ett. Barnet uppfattar två i varje färggrupp och 

därmed ser därmed, utan att behöva räkna, att han har två tygkulor. Förutom att barnet 

anger antalsprincipen visar det en förmåga till subitisering.  I denna situation upplever 

barnet att en hög med kulor är svårare att räkna. Hen skiljer dem åt för att få en 

helhetsbild på antalet. Barnets räknestrategi kännetecknas av det som Gelman och 

Gallistel (1886) beskriver som ett systematiskt sätt att uttrycka talordningen.  
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Barns möte med ett till ett-principen uppmuntras genom att leka med de burkar (bilaga 

C6) och bildkort (bilaga C4) som finns tillgängliga på hyllorna. Även aktiviteterna med 

bildkorten med dess motsvarande antal synliggör antalsprincipen, subitisering och 

principen om räkneordens ordning. 

 

Barns möte med ett till ett-principen uppmuntras genom att leka med de burkar, 

antalskort som finns tillgänglig på hyllorna. Även aktiviteterna med bildkort med dess 

motsvarande antal synliggör antalsprincipen, subitisering och principen om 

räkneordens ordning. Detta visar att förskolan har en medvetenhet för vad Geist 

(2001:19) skriver om betydelsen av att förskolan kan uppmuntra barns matematiska 

begrepp genom att erbjuda många olika tillfällen till lek och aktiviter. 

 

 

 

6.2 Sammanfattning av likheterna och skillnaderna 

 
6.2.1 Likheter  

 

Observationerna visar att de två förskolorna erbjuder barn möjligheter att få möta olika 

aspekter av tal. I både verksamheter erbjuds material som ger barn erfarenheter av antal 

och tal vilket anses som grundläggande komponenter i utvecklingen av talbegrepp 

(Sterner & Johansson 2006).  Förutom de egna tillverkade materialen som konkretiserar 

talen, sjunger barnen räknesånger och talramsor i samlingen, vilket bidrar till att befästa 

talbegreppets grundstruktur (Heidberg Solem & Lie Reikerås 2004). Forskarna är ense 

om att språket är ett mycket viktigt verktyg i barns matematiska begreppsutveckling 

(Ahlberg 1997; Notari-Syerson & Sadler 2008). Det har noterats att i de både 

förskolorna pågår det ständiga dialoger mellan barn-barn och barn-pedagog samt aktiva 

samspel barnen sinsemellan. Detta i enlighet med Vygotskijs idéer om hur man 

överbrygger klyftan i barns lärande genom en strategi som benämns 

Kamratundervisning (Smidt 2010) vilket underlättar kunskapsinhämtning enligt teorin 

om den proximala utvecklingszonen. 

 

 

6.2.2 Skillnader  

 

Observationerna visar att det finns tydliga skillnader mellan respektive förskolorna vad 

gäller möjliggörandet av barns möte med olika aspekter av tal. Förskolan med inriktning 

mot Vygotskijs sociokulturella perspektiv skiljer sig från montessoriförskolan i den 

bemärkelse att det finns en begränsad mångfald av material som är specifikt framställda 

för synliggörandet av talbegrepp. Det som finns tillgänglig är vardagliga föremål som är 

välbekanta för barnen. De föremålen som erbjuds är en blandning av olika djur och 

objekt vars syfte är att uppmuntra barnen att räkna. På så vis arbetar denna förskola med 

det som Gelman och Gallistel (1986) företräder, nämligen att vilka föremål som helst 

kan ingå i barns uppräknande. Fördelen med detta är att matematiken blir 

avdramatiserad och upplevs som familjärt vilket Björklund (2007)  menar att detta 

gynnar de matematiska möjligheter för barnen.  

 

Det som har uppmärksammats är att förskolan med inriktning på Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv lägger mest tonvikt på talramsor, räknesånger och 

uppräknandet av barnen i gemensamma aktiviteter. Pedagogernas materialtillverkning 
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av olika slags pedagogiska föremål uppfyller det pedagogiska syftet dvs. att uppmuntra 

och stimulera barnens nyfikenhet vilka anses som mycket viktiga och nödvändiga 

komponenter i barns talbegreppsutveckling (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004). Det 

saknas en avgränsad matematikhörna. Dessutom förvaras materialen på höga hyllor där 

de är osynliga och därmed otillgängliga för barnen. Detta kan skapa ett hinder i barns 

möte med matematik och strider mot det som Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) skriver om betydelsen av en systematisk uppbyggnad av miljön eftersom detta 

kan möjliggör barns kunskapsinhämtning. Materialen vars syfte är att lyfta 

talordningens betydelse arrangeras på hyllorna på ett icke-systematiskt sätt. Detta 

väcker frågan för denna observatör om huruvida kunskapen om talordningens inbördes 

relation till varandra lyfts fram. Denna insikt om relationen mellan de låga och höga 

talen är en viktig komponent menar Holgersson (NCM nr 3 1996) och som sådan ska 

vara synligt för barnen.  

 

Observationerna i montessoriförskolan visar på ett annat sätt att möjliggöra barns möte 

med olika aspekter av tal. Montessoriförskolan tar inte till hänsyn Gelmans och 

Gallistels idé om hur barn kan lära sig räkna. För samtliga montessoripedagoger har 

innebörden av likformiga föremål stor betydelse i barns uppräkningsövningar i enlighet 

med teorin om hur barn lär sig enligt det absorberande sinnet (Montessori 1995).   

 

Den mest utmärkande skillnaden visar sig vara de särskilda materialen som 

montessoriförskolan har till sitt förfogande. En nackdel med detta är att materialen inte 

är något familjärt för barnen. Materialen måste först presenteras av pedagogen innan 

barnet får möjlighet att laborera med det. Ytterligare en skillnad är montessorimetodens 

betoning på systematik och ordning. Detta kan vara en fördel i arbetet med matematik 

eftersom det underlättar för barnen att se och skapa ordning och reda i sina aktiviteter 

(Doverborg & Pramling Samuelsson 1995). Ytterligare en fördel som stödjer 

talordningen kan bero på att materialens ordningssystem bidrar till att ge barnen en 

grundläggande förutsättning i att möta talets olika aspekter; därmed får de en 

uppfattning av uppräknandets idé, menar författarna.  

 

 

 

6.3 Vad är likheter och skillnader i pedagogernas arbetssätt i arbetet med 

talbegrepp? 

 

6.3.1 Förskolan med montessoriperspektiv 

 

Pedagogerna ansvarar för ett iordningställt rum där varje material har sin bestämda 

plats. Materialen är placerade på låga hyllor. Pedagogen visar runt och förklarar att 

varje material är inordnade efter svårighetsgraden från de lätta till de mer avancerade. 

Innan ett barn får laborera med materialen måste hen först presenteras av en 

montessoripedagog. Därför läggs stor betydelse vid hur en pedagog presenterar ett 

material för första gången för barnet. Pedagogen säger: 

  
När vi visar ett material får det inte ske på ett slumpmässigt,  

oplanerad sätt. Presentationen måste ske i en tydlig ordning. Sen får barnet  

själv forska på egen hand 
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Samtliga montessoripedagoger i denna avdelning har kommit överens om att använda 

samma tillvägagångsätt vid presentationerna. Detta för att inte orsaka förvirring hos 

barnen.   

 

Räknestängernas (se bilaga D1) syfte är att visa talordningen. En pedagog visar 

materialet för ett barn (3 år) genom en mycket noggrann presentation. Därefter gör 

pedagogen en fördjupningsprocess som är typisk för montessoripedagogik, en så kallad 

trestegslektion. Pedagogen berättar: 

 
Trestegslektionen bidrar till att befästa kunskapen. Vi benämner  

och beskriver och på så vis får barnen de matematiska begreppen  
  

Med stöd av Räknestänger i samband med pedagogens presentation ses hur barnet får 

hjälp att räkna och gruppera ett avgränsat antal. Talordningen ett till tio förstärks genom 

att barnet pekräknar på ömsom röd och blå samt får tillgång till sifferkorten där hen 

parar ihop antal med siffran (se bilaga D1). I de både övningarna ses exempel på 

abstraktionsprincipen och ett till ett-principen. Efter att varje enstaka stång räknas får 

barnet en upplevelse av det totala antalet, eller antalsprincipen.  Eftersom barnet börjar 

pekräkna från vänster till höger får hen en förståelse för räkneordens stabila ordning.  

 

Det uppstår en situation där begreppet noll presenteras för barnen. Ett barn (3,2 år) 

kommer i kontakt med talet noll med hjälp av Räknespolar (se bilaga D2). Pedagogen 

uppmärksammar barnets förvirring kring noll begreppet. Hen tar de enskilda träspolarna 

och placerar rätt antal i de olika numrerade facken. När de kommer till facket med 0 

(noll) lämnas detta tomt. Pedagogen säger: 

 
 Noll… det är ingenting 

  
Jag märker hur en pedagog med hjälp av en lek bidrar till att fördjupa barns förståelse 

av tal och antal. Nummerlappar används och alla i leken turas om att utföra något som 

motsvarar talet. En nummerlapp med noll visas. Pedagogen frågar: 

 
Kan ni hoppa noll gånger?  

 

Ett barn (3,6 år) svarar: 

 
 Då gör man ingenting!   

 

Pedagogen bekräftar barnets svar och demonstrerar genom sitt kroppspråk att då gör 

man ingenting. 

 

I barnets arbete med talen noll till nio, laborerar barnet med träspolar som ingick i en 

väl avgränsade grupp, vilket är ett tecken på abstraktionsprincipen i lärandet av 

talbegrepp. Barnet ges möjligheten att arbeta med tal och dess motsvarande antal och 

hur talen visar en inbördes relation till varandra. På så vis får barnet uppleva att noll är 

mindre än de övriga talen samt att de högre talen är mer än noll (Holgersson NCM nr 3 

1996). I nummerlappsleken sker en intressant möjlighet för begreppsinlärning då 

pedagogen synliggör begreppet noll för barnen genom att gestalta nollans värde. I detta 

ögonblick använder pedagogen sig av ett översättningsled (Høines 2000) som innebär 

en överföring av konceptet att noll är ingenting. För att underlätta denna process måste 

en pedagog överbrygga en klyfta i form av en översättningsled – en koppling mellan det 

konkreta och abstrakta – som gör att barnen kan översätta till något som betyder något 
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för dem. I det här fallet lyckas pedagogen bygga en bro mellan två olika språkformer 

som benämns som språk av första och andra ordningen (Høines 2000). 

 

Som en del av en förberedd miljö ansvarar montessoripedagoger för att iordningsställa 

ett fikabord för barnen. Varje plats är dukad med en skärbräda och en frukt. Det 

observeras ett barn (2,11 år) och en pedagog som sitter och delar frukt. Jag iakttar en 

dialog mellan pedagogen och barnet. Barnet skivar sin banan och ger en ”bananpeng” 

till pedagogen. Barnet räknar: 

 
 En till dig, en till mig 
 

Ytterligare ett barn (3,1 år) sätter sig och barnet ger en bananpeng till honom, en till 

pedagogen och en bananpeng till sig själv. Barnet (3,1 år) räknar bananpengarna: 

 
1,2,4! 

 

Det andra barnet (2,11 år) pekar på sig själv och säger: 

 
Nej… en peng 

 

Pedagogen använder ett äpple för att visa hur barnen tänker lika fast på olika sätt. Hon 

erbjuder en äppelklyfta till de två barnen och en klyfta till sig själv och räknar ”1,2,3”. 

 

Fikabordsobservationen visar hur pedagogen synliggör och bekräftar barnens olika 

räknestrategier. Barnet som räknar ”1,2,4” visar ändå förstelse för ett till ett-principen 

trots den omkullastade räkneordningen. Dock kommer barnet fram till rätt antal dvs. tre 

bananskivor där den tredje bananpengen uttrycktes ”4”. Även det yngre barnet visar en 

förståelse av sammanparnings princip när han pekar mot sig själv och konstaterar att 

han har bara en bananpeng. Detta fenomen styrks av det som Heiberg Solem och Lie 

Reikerås (2004) skriver att barnet inte behöver kunskap om räkneorden för att ändå 

komma fram till det rätta antalet. Barnen kan få uttrycka sig genom flera olika sätt 

räknesätt. Både barn visar kunskap om att det fanns ett samband mellan uppräknandet 

och föremål. Pedagogen som kunde synliggöra för barnen denna spontana matematiska 

händelse visar att hon har kunskap om att skapa mångfald i lärandet genom att ta tillvara 

på barnens tankar och idéer som Ahlberg (1994) menar är avgörande för barns 

begreppsbildning.  

 

En planerad innelek sker i lekhallen. En pedagog placerar talen ett till sex på olika 

ställen på golvet. Pedagogen kastar en tärning och räknar prickarna. Därefter springer 

flera barn i åldrarna 2,11 till 5,7 år till det talet som motsvarar prickarnas antal. 

Pedagogen uppmuntrar att flera barn tillsammans kan få räkna prickarna för att 

uppmuntra dem till att samarbeta i leken.  

 

Den planerade inneleken genomsyras av flera olika talbegreppsprinciper. I räknandet av 

tärningens prickar uppmuntras barnen av pedagogen att använda olika räknestrategier. 

Det märks att de yngre barnen räknar i en godtycklig ordning genom att de räknar från 

olika hållpunkter. Med hjälp av pedagogen kommer de fram till det korrekta antalet. 

Vidare ses hur vissa barn uppfattar den totala mängden på ett ögonblick vilket pekar på 

en förståelse av subitisering; barnen pekar på varje prick och springer till dess 

motsvarande antal som innebär en medvetenhet om ett till ett-principen och förstår att 
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uppräknandet följer en stabil sekvens eller principen om räkneordens ordning samt en 

förståelse av antalskonstans. 

 

 

6.3.2 Förskolan med inriktning på Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

 

Pedagogerna använder sig av egna burkar med föremål i sina arbeten med talbegrepp 

och matematik. På diverse hyllor i avdelningen finns pyssel, spel, klossar, pärlor och 

böcker utlagda. Materialen är nära sammankopplade till vardagsföremål och är på så 

sätt bekant och familjärt för barnen. Pedagogerna arbetar enligt ett tematiskt arbetssätt 

där matematik ingår som en röd tråd i alla aktiviteter. Under temaarbetet indelas barnen 

i samma åldersgrupp. Vid detta observationstillfälle har åtta barn i åldrarna 4 till 5 år ett 

gemensamt grupparbete. Temaarbetet börjar med en samling där alla barn räknas. 

Uppräknandet av barnen förtydligas genom att visa med fingrarna det antal barn som är 

närvarande respektive frånvarande. I samlingen kommer matematiken in genom att 

sjunga ramsor och leka lekar som utmanar barnen till att tänka matematik. Vidare 

arbetar pedagogen med att synliggöra tal med hjälp av klockans siffror och dagens 

datum på kalendern. 

 

 

En av de planerade temaaktiviteter visar hur varje barn tar varsin byggkloss till 

samlingen. Efter att alla barn har tagit en kloss, räknas klossarna tillsammans. 

Pedagogen säger: 
  
Detta visar ett bra sätt att lära barn om hur många de är i samlingen  

 

Det ses en tydlig koppling till Gelman och Gallistels fem principer baserade på hur 

pedagogerna tar tillvara på de olika matematiska tillfällena. Pedagogerna visar att de tar 

vara på samlingens möjligheter där barn kan få möta talbegrepp. Här ses exempel på ett 

till ett-principen i uppräknandet samt abstraktionsprincipen. Uppräknandet förtydligas 

genom att visa med hjälp av fingrarna alla barn som är närvarande respektive 

frånvarande, vilket är ett exempel på antalskonstans. Dessutom förtydligas subitizing 

genom att pedagogen visar sin ena hand och säger ”5”. Genom sitt uppräknande 

medvetandegör pedagogen även räkneordens stabila ordning. Ett sätt att belysa 

antalsprincipen för barnen visas när barn får para ihop en kloss till sig själv, ett till ett-

principen, för att slutligen räknar alla klossar som följer en stabil räkneordning. 

 

Pedagogerna lägger tydligt fokus på att arbeta med barn som delas in i stora respektive 

mindre grupper. Detta arbetssätt grundas på Vygotskijs (Lundgren & Saljö 2010) idé 

om att gruppen är en del av individen och individen är en del av gruppen. Pedagogerna 

arbetar utifrån ett sätt som benämns som tvåvägsundervisning och kamratundervisning 

där det viktigaste redskapet är språket. Språk och tänkande hör ihop och barnen får 

möjligheten att reflektera tillsammans med en mer kompeten person (Smidt 2010). Den 

omsesidiga kommunikationen hjälper barnet med sin metakognitiva utveckling som i 

sin tur kan bidra till att barnet blir den mer kompetenta personen. 

 

Jag observerar hur pedagogerna tar till vara på den matematiken som finns i vardagen. 

Dukningen tillsammans med barnen ingår som en planerad verksamhet. Det 

förekommer emellanåt även bakningsaktiviter. Pedagogen berättar: 

 
Matte finns överallt – hur många bord ska dukas, antal portioner  
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och hur många ska sitta vid varje bord 

 

Duknings-och bakningsaktiviteterna ingår som pedagogiska aktiviteter eftersom dessa 

anses erbjuda barnen en optimal lärandesituation. En tallrik till varje barn 

medvetandegör för barnet hur ett till ett-principen kan synliggöras. 

 

Jag ser en pedagog i korridoren tillsammans med tre barn (3,3 till 5,1 år) som lägger 

märke till ett antal skor som finns utlagda på golvet. Hon räknar högt varje sko för sig 

vilket blir 12 stycken. Sedan inordnas skorna parvis längst med väggen. Här ses 

abstraktionsprincipen där skorna ingår i en avgränsad grupp som räknas, samt 

antalsprincipen när pedagogen klargör att det finns sammanlagt tolv skor. 

 

I uppräknandet av skorna synliggörs sammanparningen, eller ett till ett-principen, 

abstraktionsprincipen, räkneordens ordning och antalsprincipen. Detta arbetssätt 

stämmer överens om den sociokulturella teorins syn (Lundgren & Saljö 2010) där det 

läggs stor vikt på samspel och kommunikation i ett socialt sammanhang vad gäller barns 

lärande och utveckling. 

 

I situationen där barnet räknar sina målade fingrar och tår väljer pedagogen att lyfta 

fram talordningen. Barnet (3,5 år) räknar ”1,2,3, röd, 1,2,3, rosa”. Barnets räkneord för 

fyra ersätts med en färg. Den ena pedagogen uppmärksammar hur intressant detta var att 

ersätta en siffra med röd medan en annan pedagog uppmanar barnet: 

 
En gång till… vi räknar tillsammans. 1,2,3,4 

 

Barnet som räknar sina tår och fingrar visar tecken på förståelsen av talordningen. För 

att ge ytterligare en dimension till barns möte med tal översätter den andra mer 

kompetenta pedagogen med stöd av språket som verktyg (Heidberg Solem & Lie 

Reikerås 2004;Young Jung & Reifel 2011) och på så sätt lyckas pedagogen att 

omvandla denna spontana situation till en möjlighet för lärande. Pedagogens metod 

benämns som scaffolding dvs. ett sätt att stödja och främja barnets inlärning genom att 

sätta upp nya men uppnåeliga mål (Smidt 2010). Samtal och interaktion är två av de 

viktigaste kriterier för barns lärande och måste beaktas för att barn ska få lära 

matematiska koncept (Ahlberg 1997) och ju mer samtal och kommunikation som sker 

desto mer matematik lär de sig (Notari-Syerson & Sadler 2008).    

 

Det noteras att arbetet med uppräknandet utgörs av ett material som ska locka barnen till 

att räkna. Materialet som används till övningen består av en bricka med flera olika 

föremål (se bilaga C7) innehållande bland annat féer, dinosaurier och djur.   Denna 

övning ingår i verksamheten som en planerad matematisk aktivitet där materialet ska 

uppmuntra barn till att räkna. Det som observeras är att barnen leker hellre med 

föremålen än räkna dem, och ett utav barnen pratar om sina fékompisar.  

 

Leksaksfigurerna förmedlar inte tillräckligt klart dess tänkta matematiska intention. 

Detta kan bero på pedagogernas kunskapssyn som säger att oavsett vilka egenskaper ett 

föremål har, kan de avgränsas för att räknas. Denna tanke resonerar med Gelman och 

Gallistels abstraktionsprincip (1986) som inte lägger betoning på föremålens olikheters 

betydelse för uppräknande. Observationen av denna räkneövning visar att barnen väljer 

att leka med de diverse Disneyfigurer, feér, bilar mm; att detta matematikmaterial inte 

lyckas locka dem att räkna. Det tycks för denna observatör att föremålens många olika 

egenskaper inte signalerar den tänkta matematiska räkneövningen som den är avsedd 
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för, utan fungerar mer som en lockelse till en lek där ett utav barnen går in i en värld av 

féer och troll.  

 

I denna observationsstund visas räkningsmaterial (se bilaga C7) som inte lyckas 

förmedla den tänkta matematiska intentionen till barnen. Barnet går in i sin egen värld 

av troll och féer. Frågan som väcks för denna observatör är: Har detta någon inverkan 

på barnets lärande av talbegrepp? Svaret på frågan uppstår inte från datainsamlingen om 

huruvida detta barn har gått miste om en potentiell lärande situation. Dock är detta ett 

intressant spörsmål som tas upp som en reflektion i diskussionsavsnittet. 

 

 

6.4 Sammanfattning av likheterna och skillnaderna 

 

6.4.1 Likheter 

 

Observationerna visar flera exempel på vissa likheter i de respektive pedagogernas 

arbetssätt. Samtliga pedagoger arbetar för att ansvaret för framlyftande av matematik 

genomförs i förskolorna på ett roligt och lustfyllt sätt. Det syns i observationerna att 

pedagogerna i de respektive förskolorna arbetar med att synliggöra flera aspekter av tal i 

den pågående verksamheten. De tar tillvara på de olika situationer och sammanhang där 

tal och matematiska begrepp lyfts fram, både i de planerade såväl oplanerade tillfällen 

vilket enligt Geist (2001) ger bra förutsättningen för framlyftande av matematiska 

begrepp. Det har noterats att i de både förskolorna pågår det ständiga dialoger mellan 

barn-barn och barn-pedagog samt aktiva samspel barnen sinsemellan. Detta i enlighet 

med Vygotskijs sociokulturella perspektiv om överbryggande av klyftan i barns lärande 

(Smidt 2010) vilket underlättar kunskapsinhämtning enligt teorin om den proximala 

utvecklingszonen. 

 

 

6.4.2  Skillnader 

 

De pedagoger som utgick från Vygotskijs sociokulturella perspektivet arbetar på ett mer 

flexibelt sätt i jämförelse med montessoriförskolan. En av de främsta skillnaderna är 

betoningen på det tematiska arbetssättet. Genom att skapa barngrupperingarna när de 

gör temaarbeten ansvarar pedagogen för att skapa ett sammanhang där interaktionen 

mellan barn–barn och barn–vuxen kännetecknas av gemensamma reflektioner och 

problemetiserande frågor (Doverborg & Pramling samuelsson 1999). Pedagogen ska 

agera som en byggnadsställning, vägleda barns deltagande samt ger feedback (Smidt 

2010).  

 

Det observeras hur barnen indelas i tvärgrupper där grupparbete uppmuntras. Här ses 

pedagoger som intar en mycket aktiv roll i barngruppen. Detta arbetssätt visar på ett 

tydligt sätt hur Vygotskijs idé om gruppens betydelse för individens lärande kan 

genomföras i praktiken. Jag noterar hur pedagogerna konkretiserar Vygotiskijs 

perspektiv på lärande.  Samtliga pedagoger planerar sin verksamhet utifrån den 

sociokulturella teorins emfas på hur barn lär sig genom att uppfatta och delta i världen 

genom att konstruera mening i samspel med andra (Lundgren & Saljö 2010). I 

förskolepraktiken visar det sig i form av ett arbetssätt som är en kombination av både en 

pedagogstyrd och en barninitierad aktivitet. Den kommunala förskoleverksamheten, till 
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skillnad från montessoriförskolan, följer en specifik undervisningsplan exempelvis 

temaarbete och schemalagda rutiner under terminens gång. 

 

Ytterligare en anledning till varför det skiljer sig åt i pedagogernas arbetssätt kan bero 

på utbudet av material som erbjuds i verksamheten.  Materialen på förskolan med 

inriktning på Vygotskijs perspektiv är de vardagliga föremål som finns i barnens värld. 

Här används lätt igenkännliga föremål och leksaker i arbete med talbegrepp. På så sätt 

blir matematik ett vanligt fenomen som en medveten pedagog kan utnyttja för att 

synliggöra de olika lösningarna som finns i vardagen (Björklund 2007).  Det finns inga 

formella och systematiska regler på pedagogernas tillvägagångssätt vad gäller 

materialvisning. En fördel med detta är att många av aktiviteterna som uppstår i 

barngruppen kännetecknas av spontanitet. I en sådan kontext märks hur viktigt det är att 

pedagogerna är medvetna för att kunna ta tillvara på tillfällen för att skapa de situationer 

där barnet kan få möta matematik i enlighet med det som skrivs av Heiberg Solem och 

Lie Reikerås (2004).  

 

Montessoriförskolan arbetar inte enligt det tematiska arbetssättet. Det ses hur 

pedagogerna lägger vikt vid barns fria val dvs. barnen får själva bestämma om de vill 

arbeta ensam eller i grupp. I kontrast till det sociokulturella perspektivets förskolas 

kunskapssyn, visas det att montessoripedagogerna utgår från ett perspektiv som säger 

att barnets kunskap konstrueras primärt genom en individuell process genom 

interaktionen med materialen i enlighet med Montessoris (Sköld Wennerström & 

Bröderman Smeds 1997) teori om barns lärande. Det har noterats att 

montessoripedagogerna arbetar i nära samband tillsammans med barnet och materialet, i 

synnerhet genom den noggranna materialpresentationen.  På så viss läggs betoning på 

materialet och dess tänkta budskap som en form av matematisk medling. Med andra ord 

är det materialen som medierar lärdom, inte pedagogen, och detta uttrycker ytterligare 

en variant av den sociokulturella teorins idé om lärande (Smidt 2010). 

 

I observationerna uppmärksammas hur samtliga montessoripedagoger förhåller sig 

ganska passiva i barngruppen i kontrast till de förskolepedagogerna som utgår från 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Dock observeras att montessoripedagogerna inte 

är helt uteslutna ur den barn-vuxna interaktionen eftersom pedagogens 

materialpresentation sker i nära samspel och kommunikation med barnet. När 

pedagogen och barnet fokuserar tillsammans på materialet ses det som benämns som 

varaktigt tänkande på samma sak (Smidt 2010).  I en sådan situation bidrar det 

omsesidiga samspelet till att skapa mening och innehåll i den matematiska övningen. I 

pedagogens arbete med Trestegslektionen kan det ses den sociokulturellas syn på 

pedagogen som byggnadsställning, där hen skyddar barnet från att störas genom att 

framlyfta de viktigaste punkterna, går framåt ett steg i taget, skapar en dialog och känna 

till exakt vad barnet behöver för att lyckas (Smidt 2010). Detta finner gensvar i 

Ahlbergs (1994) avhandling där hon poängterar att det är av stor betydelse av hur 

matematiken presenteras eftersom detta kan inverka på barnets framtida 

förhållningssätt.   
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8 Diskussion 
I denna del reflekterar jag inledningsvis över val av metod. Därefter presenterar jag vad 

jag har funnit intressant och vad som har fått mig att reflektera över när det handlar om 

skillnaderna i de olika sätten att lyfta talbegrepp i förskolan. Jag tar upp även varför det 

anses viktigt att talbegrepp medvetandegörs för barnen i förskoleverksamheten. Vidare 

redovisar jag för vad som kan tänkas som fortsatt forskning efter denna studie. 

 

 

8.1 Metoddiskussion  

 

Syftet med studien var att undersöka hur en förskola med montessoripedagogik 

respektive ett sociokulturellt perspektiv enligt Vygotskij arbetar med talbegrepp i 

barngrupperna. Vilka likheter och skillnader finns det när det gäller att arbeta med 

talbegrepp? På vilka sätt ges barn möjligheter att möta olika aspekter av tal i 

verksamheten? För att få ett så bra resultat som möjligt valde jag att göra en icke 

deltagande observation på de respektive förskolorna. Eftersom jag har gjort 

observationer på en privat montessoriförskola respektive en kommunal förskola kan jag 

bara dra slutsatser kring hur dessa två förskolor arbetar med talbegrepp. 

 

För att säkerställa studiens värde var jag medveten om att genomföra observationerna på 

ett grundligt och vetenskapligt sätt med uppmärksamhet på detaljer (Patel 2011).  

Fördelarna med en icke deltagande observationsmetod är att en observatör kan göra 

iakttagelser av de delar av verksamheten som man vill analysera. Detta innebär att jag i 

fältanteckningar kan beskriva direkta upptäckter om händelser och beteende som sker i 

naturliga situationer. Observationer ger omedelbara informationer på ett annat sätt än 

enkäter och intervjuer. Detta innebär att jag är mindre beroende av de utvalda 

individernas minnesbilder och villighet att lämna information. För att få den bästa 

möjliga datainsamling som möjligt togs hänsyn till tre viktiga frågor: 

 

 vad som ska observeras (aktiviteter, samspel, agerande) 

 hur observationerna ska dokumenteras (skriftligt, med kamera, video, diktafon) 

 hur ska iakttagaren förhålla sig 

 

Nackdelen med observationsmetoden är att den kan ge felkällor om den görs på ett 

slumpmässigt sätt. Alla observationsprotokoll ska innehålla grundläggande information 

som datum, tid, och plats där observationen gjordes (Patel 2011). För övrigt kan det 

innefatta observatörens sinnestillstånd och även vädrets makter vid tiden för 

observationen eftersom dessa kan påverka ens tolkning av skeenden och beteenden.  

 

Viktigt att komma ihåg var att jag är bara en observatör utan officiellt uppdrag att 

bedöma det jag ser. Ytterligare en nackdel är att det är en tidskrävande metod som 

ställer stora krav på observatörens iakttagelse- och objektivitetsförmåga. Säkerligen har 

min montessoribakgrund inverkat på det som observerats eftersom jag har upplevt flera 

barn laborerar med montessorimaterialen. Min förförståelse kan ha gjort att jag har tagit 

vissa saker för givna. Även om jag har strävat efter neutralitet och öppenhet i min 

resultatsammanställning har jag utan tvivel påverkats av mina tidigare erfarenheter och 

förutfattade meningar. Konsekvensen av detta kan visa sig i de tolkningar jag gör på de 

händelserna och beteende i datainsamlingen vilket gör att slutresultaten kan tyckas 

alltför vinklade åt den ena förskolans fördel. Det som kunde ha förbättrats i min studie 

var möjligheten att få genomföra observationer under en längre tid än den korta 
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tidsramen som tilläts för genomförande av denna studie. Möjligheten till att samla data 

skedde i augustimånad då förskolorna startade sina verksamheter med nya inskolningar 

av barn. För att få mer mångfald och en mer nyanserad bild av de två pedagogiska 

inriktningarna borde datainsamlingen ha genomförts i mitten av skolterminen.  

 

Med hjälp av undersökningsmetoden Grounded theory (Charmaz 2006) som verktyg 

växte det fram en mycket intressant upptäckt med det pedagogiska arbetet med idén om 

barn och fantasi i verksamheten. De data som uppstod under analysprocessen var en 

insikt om att både Montessoris och Vygotskijs teorier om begreppet fantasi hos barn 

delar på samma grundsyn. När jag påbörjade denna studie var jag medveten om att 

dessa två teorier till synes motarbetade varandra. Dock strävade jag efter att ha så få 

förutfattade meningar och antagande som möjligt för att jag som observatör kunde 

genererar mina egna idéer kring de data som kom ur processen.    

 

 

8.2 Resultatdiskussion  

Här nedan diskuteras skillnaderna i de respektive förskolornas arbetssätt. Nedan följer 

ett resonemang kring fantasins relevans i arbetet med matematik. Resultatdiskussionen 

avslutas med en diskussion kring talbegreppets betydelse. 

 

 

8.2.1  Skillnader i arbetssätt  

 

Resultatet visar att det finns vissa likheter mellan de två olika pedagogiska 

inriktningarna men skillnaderna visar sig vara större än likheterna. Både 

montessoriförskolan och förskolan med inriktning på Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv sätter barnet i centrum. Samtliga pedagoger var överens om betydelsen av att 

synliggöra talbegrepp i verksamheten. Pedagogernas arbetssätt liknar varandra i den 

bemärkelsen att de är medvetna om att stödja och stimulera barn till egen forskning 

genom aktiviteter och lekar. Dock noterades det klara och tydliga skillnader mellan 

dessa två förskolor under studiens process.  

 

Resultatet visar att montessoripedagogerna arbetssätt kännetecknas av dels en 

iordningsställande av en väl förberedd matematikmiljö, och dels genom ett noggrant 

och väl planerad materialvisning. En systematisk iordningsställande av miljön har stor 

betydelse för barns lärande och detta får stöd av Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) samt Nordin-Hultman (2004). Författarna menar att förskolan kan stödja barns 

kunskapsinhämtning genom en systemerad matematisk miljö i verksamheten. I sin 

studie har Nordin-Hultman framhållit implikationen av relationen miljö och material 

och menar att antingen kan denna ekvation skapa hinder eller möjligheter för barns 

erövrande av kunskap.  

 

Montessoris perspektiv kan sammanfattas i tre viktiga hörnstenar om hur barn lär sig: 

den förberedda miljöns betydelse för barns kunskapsinhämtning, deras unika förmåga 

till lärande genom sitt absorberande sinne och de sensitiva perioderna som kan liknas 

till ett ”hjärnans fönster” för inlärning (Montessori 1995). Här kan barn få välja om de 

vill arbeta individuellt eller i åldersblandade grupper.  Den största nackdelen med 

betoning på det individuella upplägget kan vara att alltför mycket vikt läggs på 

materialen som en undervisningsmetod i jämförelse med det viktiga samspelet och 
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reflekterande samtalen som sker bäst i grupp. En stor fördel däremot, är att de barn som 

vill och behöver arbeta på egen hand har valmöjligheter att kunna få göra det.  

 

Montessoripedagogerna betonar en miljö som inte förändras nämnvärt under terminen 

medan samtliga pedagoger i förskolan med inriktning på Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv (Lundgren & Saljö 2010) ser miljön som något som ska förändras 

kontinuerligt baserad på barnens behov, nyfikenhet och intresse. Denna förskola arbetar 

efter principen att barn lär sig bäst i grupp genom samarbete med varandra. Fokus lades 

på gruppens betydelse för barns lärande och utveckling, vilket bygger grunden till en 

optimal lärande situation (Lundgren & Saljö 2010; Smidt 2010). Pedagogerna styrde 

förskoleverksamheten genom att planera in olika aktiviteter under terminens gång. 

Barnen delades i tvärgrupper och arbetade med ett specifikt tema under terminen. 

Pedagogerna fanns som ett stöd och stimulans i deras arbete med barnen. Med hjälp av 

samtal, interaktion och diskussioner med reflekterande inslag arbetade pedagogerna 

med att sporra fram barns egna tankeprocesser vars syfte var att framlyfta barns 

metakognitiva tänkande (Ahlberg 1997; Doverborg & Pramling Samuelsson 1999).  

 

Vidare uppstod det i datainsamlingen två klara skillnader i arbetssättet mellan 

förskolorna. Den första skillnaden var montessoriförskolans emfas på att upprätthålla 

den uniforma och vetenskapliga karaktären av matematikmaterialen i kombination med 

pedagogernas systematiska presentationssätt i materialvisningen (Sköld Wennerström & 

Bröderman Smeds 1997). Den mest utmärkande skillnaden visade sig vara hur 

Montessoris teorier om de sensitiva perioderna (Montessori 1995) tar hänsyn till när 

hjärnan tar in den matematiska kunskapen som bäst.  

 

 

8.2.2  Fantasi kontra verklighet?  

 

Hur de respektive förskolorna tolkar och omsätter begreppet fantasi väcker frågan om 

dess relevans i arbetet med talbegrepp. Som nämndes ovan uppstod inte några klara svar 

från denna studies resultat. Däremot syntes det i de respektive förskolornas praktik hur 

pedagogerna valde att antingen inkludera eller utesluta fantasimaterial i miljön.   

 

I montessoriförskolan observeras hur endast föremål med likformiga egenskaper med 

verklighetsanknytning ingår i deras verksamhet. Enligt montessoriperspektiv kan 

föremål ha en viss inverkan på hur barn lär sig (Montessori 1995). Därför finns det inte 

vare sig Disneyfigurer eller féer i deras räknematerial. De matematikmaterialen 

kännetecknas av en uniformitet för att inte barnen ska distraheras och avledas i sina 

matematikaktiviteter (Wennerström & Bröderman Smeds 1997). Däremot i förskolan 

som är inriktad på Vygotskijs sociokulturella perspektiv anser pedagogerna att vilka 

föremål som helst, oavsett egenskap, kan ingå i uppräknandet. Detta stämmer väl 

överens med det som Gelman och Gallistel (1986) skriver i de fem principerna. Barn 

kan således få räkna olika slags föremål utan att detta inverkar på deras 

uppräkningsprocess. 

 

Montessori (1995) postulerar att barns intellektuella utveckling stöds om de får tillgång 

till upptäckter som har sina grunder i det konkreta och inte i fantasier, i synnerhet 

sådana som pådyvlas barn av filmindustrier, massmededier och reklammakare. 

Vygotskij (1995) däremot, framhäver att med det är med hjälp av sin fantasi som barn 

kan skapa en ny verklighet. Pedagogens uppgift är att stödja barns fantasiförmåga och 

på så vis att använda det som en redskap för att föra dem in i matematikens värld.   



  
 

38 

 

Kan det vara så att både Maria Montessori och Lev Vygotskij delar på en och samma 

grundsyn? Det som Montessori var emot var att vi vuxna presenterar en fantasi för 

barnen (Montessori 1995). Barnen idag översköljs med fantasifigurer och 

människoliknande gnagare (t.ex. Musse pigg), jultomte och féer som sedan serveras till 

barnen som om detta vore en verklighet. Vad skall barnen tro på och vad är då 

verkligheten för dem? Det som uppstår från mina litteraturstudier är att vi vuxna måste 

ifrågasätta över när vi ska introducera fantasifigurer in i barnens psyke. Att barn ska få 

tillgång till fantasins sagovärld ifrågasätts inte, utan tidpunkten för när det bör ske måste 

behandlas av oss pedagoger. Montessori (1995) menar att vetenskapens alla mysterier är 

spännande nog för de yngre barnen. När de har fått ett starkt fotfäste i den verkliga 

världen grundläggs mognaden för ingången till fantasivärldar. Det är min mening att vi 

pedagoger behöver utvidga och fördjupa idén om fantasi och dess inverkan på barnens 

föreställningsvärld. 

 

Det som uppstår från litteraturstudierna kring fantasi begreppet är att det är verkligheten 

som ger näring till fantasin. Det är med stöd av erfarenheter grundad i verkligheten, i de 

konkreta övningarna, som vi kan främja barns kreativitet. Egentligen är det genom 

föreställningsförmågan som människan kan skapa nya saker och föreställer sig sådant 

som inte är närvarande. Föreställningsförmågan leder mänskligheten framåt och 

utvecklas genom kunskap medan fantasi anses som en verklighetsflykt. Detta finner 

resonans i Vygotskijs (1995) idé om att fantasi och föreställningsförmåga egentligen hör 

ihop och ska ses som ett verktyg som kan användas i färdigställande av konstverk och 

vetenskapliga upptäckter. Det som framkommer av min studie får mig att tro att både 

Montessori (1995) och Vygotskij (1995) delar samma övertygelse dvs. att verkligheten 

och fantasin föder varandra och är en väg till att fördjupa och utvidga kunskapen. 

Fantasi och vetenskap behöver inte ses som varandras motsatser; tvärtom, de 

komplementerar varandra. Oavsett om det handlar om termer som benämns fantasi eller 

föreställningsförmåga, tycks både filosofier vara överens om att barnet är född med en 

kreativ förmåga som en redskap för att skapa nya verkligheter. Dock bör detta grundas 

med hjälp av de rika och konkreta erfarenheterna i världen (Montessori 1995; Vygotskij 

1995). 

 

 

8.2.3  Talbegreppets betydelse  

 

Forskarna som Ahlberg och David och Martin Ingvar är ense om att en tidig exponering 

av matematik till barn i de tidiga åren har implikationer för det livslånga lärandet. Idag 

vet vi genom forskning kring de yngre barnens matematikförståelse att det är av oerhörd 

vikt att vi vuxna blir medvetna om hur barn lär sig. Detta sker när deras sinne är öppna 

för den optimala inlärningen. Hjärnforskare som David och Martin Ingvar (2005/06: 

Ub233) visar att det är lättare för barn att ta till sig kunskap i de tidiga åren än om den är 

senare inhämtad. Ahlberg (1994) poängterar betydelsen av hur barn presenteras 

matematiken av oss vuxna för deras framtida förhållningssätt. Man kan tolka detta på 

följande sätt: En femåring som får goda kunskaper i matematik förbättrar sina 

möjligheter att behålla sin matematiska nivå och tillgodogöra sig matematik genom hela 

skolan.  

 

Ur ett pedagogiskt perspektiv är det av oerhört betydelse att erbjuda barn en mångfald 

av matematiska material, variationer i pedagogernas arbetssätt och ett förhållningssätt 

som stödjer ett barns naturliga och medfödda intresse för matematik, i synnerhet när 
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”hjärnans fönster” är vidöppna för kunskapsinhämtning. Dessa ämnen bör lyftas fram 

och reflekteras i den pedagogiska diskursen. Det måste förstås ske under barnens 

villkor, alltså inga undervisningsformer, utan genom lekar som visar att de har 

kapaciteten att erövra kunskap på sina egna förutsättningar. Att ge rätt sorts stöd vid rätt 

tid och rätt tillfälle när ”hjärnans fönster” är vidöppet, som Montessori kallar sensitiva 

perioder, hjärnforskaren David Ingvar nämner som hjärnans engångschans och Piaget 

benämner kritiska perioder, är viktiga för barns optimala inlärning. Dessa benämningar 

beskriver den perioden där hjärnan är speciellt receptivt för att kunna ta emot olika slags 

kunskap. När den sensitiva perioden för matematik är öppet sker inlärning som bäst; när 

det stängs har den optimala potentialen för inlärningen förminskat i kraft (Montessori 

1995).  

 

 

8.3 Konsekvenser för framtida undervisning  

 

Montessoriförskolan stödjer det fria valet där barn kan få välja om det vill arbeta 

individuellt eller i grupp. Friheten att välja och möjligheten att arbeta ostört är två av de 

viktigaste aspekterna inom montessorifilosofin. Montessoripedagogiken kännetecknas 

av en fast betoning på individen. Av traditionen har förskolor med Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv inriktad sig till gruppens betydelse. Detta i syfte att 

möjliggöra barns optimala lärande och utveckling i samarbete med andra mer kunniga 

barn och vuxna enligt teorin om den proximala utvecklingszonen.  

 

Dock är människor inte bara delar av en grupp utan vi är unika individer. Vi fungerar 

inte alla på samma sätt. Frågorna om barns fria val och möjligheten att arbeta ostört bör 

reflekteras över i högre grad av oss pedagoger.  Tas tillräckligt mycket hänsyn till de 

barn som lär sig mer effektivt när de får arbeta autonomt? De här barnen benämns 

ibland som inåtvända, eller introverta. Introverta barn är mer försiktiga, reflektiva och 

visar ett större behov av att emellanåt dra sig undan till en avskild miljö för att kunna 

bearbeta sina intryck. För dessa barn är det under sådana betingelser som de djupa 

tankarna har en möjlighet att uppstå.  

 

Medan de introverta barnen kan bli överstimulerade av stora grupper kan de utåtriktade, 

eller extroverta, barnen gynnas av att arbetet sker i grupp. Förvisso har grupparbete en 

positiv effekt på barns utveckling av den sociala kompetensen, det är inte det som 

ifrågasätts här, utan frågan är om förskolan kan anpassa lärandesituationer efter 

individens speciella personlighetsdrag. Studier från USA, en kultur där de har av 

tradition premierat utåtriktning utan urskiljning, tar nu upp relevansen av att utgå från 

de introverta barnens behov av autonomt arbete. I referensen hänvisar jag till två 

intressanta studier av professor Coplan vad gäller problematiken kring de introverta 

förskole-och skolbarns situation i det amerikanska utbildningssystemet (Coplan, et.al., 

1994; Coplan et. al., 2011). Det är med stöd av dessa studier som kan utmana oss 

pedagoger att överväga nya perspektiv på samspelet mellan gruppen och barnet. 

 

 

8.4 Förslag till fortsätt forskning 

 
I min studie har jag utgått från hur talbegrepp medvetandegörs för förskolebarnen i 

åldrarna tre till sex år i två förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Jag kom fram 

till att det skulle vara intressant att forska vidare om det kan skapas en syntes mellan 



  
 

40 

montessoriperspektivet och Vygotskijs sociokulturella perspektiv i förskolepraktiken? 

Det finns en övertygelse bland montessorianhängare att montessorimetoden handlar till 

stor del om pedagogens utbildning, träning och förhållningssätt. Att det inte går att 

enbart plocka vissa delar från Maria Montessoris filosofi utan att man måste anamma 

hela konceptet för att det ska fungera. En studie om hur och om detta skulle kunna gå 

till väga i en förskola med inriktning på Vygotskijs sociokulturella perspektiv vore 

mycket intressant. 

 

Montessoripedagogiken kretsar kring materialet och förhållningssättet. Därför skulle det 

vara intressant om montessoripedagogiken inspireras av den sociokulturellas syn på 

barns lärande. Att montessoripedagogerna våga vidgar användningen av materialen och 

varierar sina presentationssätt. Montessoripedagogerna lägger stor vikt vid det 

systematiska sättet att introducera material för barnen. Kan montessorimetoden öppna 

sig för en större blandning av olika metodik? Kanske är tiden kommen för att 

pedagogen ska utgå från hur ett barn närmar sig, prövar och hantera ett nytt material.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Samtycke för observation 
 

Samtyckesblankett inför observationer på Ert barns förskola  

 

Hej!  

Jag heter Erin Risinger och går sista terminen på Linnéuniversitetets utbildning Lärare 

mot förskola och förskoleklass. Jag har valt att skriva om matematikdidaktik och vill 

undersöka vad det är för matematik som kommer till uttryck i barnens lek. För att ta 

reda på detta har jag tänkt observera barnen när de leker, sjunger, räkneramsar mm. i de 

olika aktiviteterna på förskolan. 

 

Jag ber därför om ert tillstånd för att jag skall kunna genomföra dessa observationer i 

barngruppen där ert barn ingår. Enskilda barn kommer inte att benämnas utan jag är 

endast intresserade av matematiken som uttrycks i leken. Förskolan, barnen och 

pedagogerna kommer att förbli anonyma. Det som benämns i arbetet är ålder på 

barnen som ingår i observationerna. I mitt färdiga examensarbete går det inte att 

identifiera varken förskolan, barnen eller pedagogerna. När examensarbetet är godkänt 

kommer det att läggas ut på internet. Har ni några frågor får ni gärna höra av er till mig:  

Erin Risinger tel. xxxx-xx xx xx 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i observationerna   ___________ 

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i observationerna  ___________ 

 

Barnets namn:__________________________________________________________ 

 

Datum: _____________________ 

 

 

 

Vårdnadshavares namnteckning  Vårdnadshavares namnteckning 

 

 

___________________________  ___________________________ 

 

Lämna blanketten till avdelningen senast xxxxx. 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

Erin Risinger 
 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Observationsmanual 
 

1. Vilka talbegrepp använder pedagogerna tillsammans med barnen? 

 

2. Hur är samspelet mellan barn och vuxen: undervisning? guidning? lek?  

 

3. Hur kommuniceras matematik: Är det en dialog, uppmaningar eller 

förmaningar? 

 

4. På vilka sätt förklarar pedagogerna för barnen? 

 

5. Vilka förhållningssätt har pedagogerna? 

 

6. Tar pedagogerna tillvara på de spontana lärandesituationerna och i så fall, hur? 

 

 

 

 
Datum och tid……………………………….  

 

Förskolan……………………………………  

 

Tidpunkt och verksamhet   Barnagerande  Pedagogagerande 

__________________________________________________________________ 
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Bilaga C 

  
C1 

 

       
                  C2 Sifferprojektet  

 

     

            
                C3 Tärningsspel     C4 Antalskort 

 

          
C5 Tygkulor               C6 Räkneburkar 

 

         
C7 Räkningsmaterial 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=GBLax00wWqbUQM&tbnid=RLELhS66smXS6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.adlibris.com/se/bok/matematik-for-alla-aktiv-matematik-fran-forskoleundervisning-till-forskoleklass-9789144085272&ei=Uz3GU4HmMMKH4gTdmYHYAw&bvm=bv.71126742,d.bGE&psig=AFQjCNEU4nXykKHBAvMbg2HRT0tgf3eo8w&ust=1405587143737356
http://www.learning4kids.net/2014/06/01/match-the-dot-printable/
http://www.learning4kids.net/2012/05/06/number-play-dough/
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VAmUEDRMGNPthM&tbnid=ExhF7OTohBM3DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vindenf-klass.blogspot.com/2013/10/vi-jobbar-med-antalsuppfattning.html&ei=QOnuU4WuO8fb4QTHgoHwAQ&psig=AFQjCNEpjoxSstllGG0RjW5JDTT-_5XQ7Q&ust=1408252252946917
http://theimaginationtree.com/2013/03/sort-and-count-maths-bottles.html
http://theimaginationtree.com/2013/06/counting-and-addition-math-activity-tray.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+theimaginationtree/XyqA+(The+Imagination+Tree)
http://rockabyebutterfly.blogspot.com/2012/01/sorting-opposites.html
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Bilaga D 

                 
 

D1 Räknestänger 1-10                       D1 Sifferkort 1-10 

   

 

 

         
D2 Räknespolar 0-9  

 

 

 

 

            
                            D3 Siffror och marker 1-10                                                           D4   100-kedjan 1-100 

 

 

 

 

 
   

       
                               D5 Tontalsmaterial 10-19: D5                          Barn som arbetar med tontalsmaterial   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nienhuis.com/se/raeknestavarna.html
http://montessoricompass.com/common-core?utm_source=Montessori+Compass+June+2013&utm_campaign=MLI+12-3-2012&utm_medium=email
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/89/59/69/895969acab6ab0c5c656103a9a2d3915.jpg
http://www.nienhuis.com/se/spollaada.html
http://2.bp.blogspot.com/-XcEAs50wzvA/TphxzdiQzMI/AAAAAAAABVo/dAO4ZTbEMv8/s1600/pol1+083.JPG
http://vimbloggen.se/wp-content/uploads/2013/11/20131113-111034.jpg
http://www.nienhuis.com/se/100-kedjan-sammansatta-plastpaerlor.html
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3fHy4mnuYBYn6M&tbnid=0-yuu3VaoWyoYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.findus.co.nz/shop/listing-directory/hamiltonmontessori.html&ei=K-bwU_yoOuTXyQOxp4HwDw&psig=AFQjCNEVP6NlSgf1Re8O8vNOc55hXfASOQ&ust=1408382782293033
http://www.nienhuis.com/se/45-st-tiotal-i-traelaada-sammanfogade-plastpaerlor.html
http://www.nienhuis.com/se/faergade-paerlstavar-5-satser-glaspaerlor.html
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vVmEH7hG9Xx1fM&tbnid=cXCdJfM0fHViFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://parentinginthemoment.blogspot.com/&ei=a-fwU_GHK8Hk4QT00oCIAg&psig=AFQjCNHWJC7uFx2TZMbweKr7ZLr_K1cjxw&ust=1408383163498033
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