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fem kvalitativa intervjuer och tolv deltagande observationer. Undersökningen kopplas till Montessoris teorier och sensomotorisk 

inlärning. Slutresultatet visar att det karaktäristiska för det sensomotoriska materialet är färgkodning, isolering och felkontroll. 

Det sensomotoriska materialet har betydelse för lärandet eftersom materialet synliggör matematikens abstraktioner, vilket bidrar 
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Inledning 

Under min traditionella lärarutbildning fick jag bland annat lära känna tre generella lärstilar; kognitivism 

(Piaget, 1968), sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000), och behaviorismen (Skinner, 1984). I samband med 

det har jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning på traditionella skolor. Vid slutet av min lärutbildning 

var jag därför nyfiken att besöka en skola med alternativ pedagogik. Jag hade som önskemål att göra min 

verksamhetsförlagda utbildning på en montessoriskola vilket jag också fick beviljat. Anledningen till att jag 

hade en skola med montessoriprofil som önskemål är att jag hade läst en forskningsstudie som sporrade min 

nyfikenhet av Lillard och Else-Quest (2006), professorer i psykologi, som menar att barn som går i 

Montessoris för- och grundskola i USA har bättre resultat i matematik jämfört med barn från traditionella 

skolor. Deras resultat visade bland annat att femåringarna hade bättre förkunskaper i matematik, därför var 

de mer förberedda att börja grundskolan än andra jämnåriga elever från övriga skolor. Eftersom min 

inriktning på lärarprogrammet är matematik kände jag också att jag vill lära mig mer om laborativt material 

som jag tidigare inte har träffat på. Jag hade också hört att Montessoris pedagogik är kopplat till sinnliga 

upplevelser vilket jag fann intressant. Jag ville därför undersöka om detta stämde närmare genom att själv 

göra en empirisk undersökning för att få en större inblick av denna specifika pedagogik och deras 

sensomotoriska material. 

Begreppsdefinition 

Det sensomotoriska materialet bygger på koordination mellan rörelser och sinnesintryck 

(Nationalencyklopedin, 2010-11-30). Goddard (2004:61–74) menar att sensomotorisk inlärning sker genom 

ett samarbete mellan kroppen och det centrala nervsystemet CNS. Information från våra sinnen och inre 

organ skickar information via sensoriska nervbanor in till det centrala nervsystemet, som vidare skickar 

information ut genom motoriska nervbanor som sätter igång rörelser. 

Syfte 

Syftet är att undersöka det sensomotoriska materialets roll i matematikundervisningen i montessoriskolor, 

dels utifrån lärares upplevelser, dels genom elevers deltagande i undervisningen.  

Frågeställningar 

 Vad uppfattar pedagogerna som karaktäristiskt för det sensomotoriska materialet? 

 På vilket sätt kan det sensomotoriska materialet ha betydelse för lärandet? 

 Vilka pedagogiska grundtankar kommer till uttryck i undervisningen när det gäller arbetssätt och 

materialets användning?  
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Teori  

Detta avsnitt tar först upp kortfattat de tre traditionella lärstilarna; kognitivism, sociokulturellt perspektiv 

och behaviorismen. Därefter presenteras först Maria Montessori och hennes huvudsakliga teorier. Sedan 

behandlas sensomotorisk inlärning, det sensomotoriska materialet som är typiskt för Montessoris skolor och 

hur pedagogerna där arbetar. Avslutningsvis beskrivs likheter mellan Piagets tankar och Montessoris teorier 

utifrån litteraturen. 

Traditionella lärstilar 

Piaget (1968), kognitivismens förgrundsgestalt, ser människans intelligens som ett ” adaptivt beteende”, ett 

växelspel mellan assimilation och ackommodation, nya intryck införlivas och anpassas utefter verklighetens 

krav. När människan förstår uppstår det jämvikt, balans (ekvilibrium) i våra tankestrukturer (scheman) i 

hjärnan. Piaget (1968) delar in människans utveckling i fyra stadier utefter neurologisk mognad, från 

sensomotorisk utveckling (de första sex levnadsåren) till abstrakt tänkande. Piaget beskriver sensomotorisk 

intelligens som varseblivning och rörelser. Piaget förespråkar också att eleven lär sig bäst när de får 

experimentera och lära av sina egna misstag. Lärandet sker individuellt eller tillsammans med andra. 

Skinner (1984), en av behaviorismens föregångare, menar att man kan styra människans beteende genom 

positiv och negativ förstärkning (operant betingning). Icke önskvärda beteenden kan släckas ut genom rätt 

respons. Responsen formar människans beteende. Ormrod (2006) ger exempel på respons i klassrummet 

som bland annat kan komma inifrån individen själv eller genom yttre stimuli (retning) till exempel sociala 

eller materiella förmåner. Det sociokulturella perspektivet går ut på att lärandet sker i interaktionen mellan 

människor, där språket är det viktigast redskapet, artefakten (Säljö, 2000). Vygotsky hävdar också att 

människor lär i det sociala samspelet och att individer endast kan nå sin proximala utvecklingszon (ZPD) 

med hjälp av en kunnigare kamrat eller lärare (Newman & Holzman, 1993).  

Presentation av Maria Montessori 

Maria Montessori levde mellan 1870-1952 och var den första kvinnliga läkaren i Italien. Hon arbetade på ett 

mentalsjukhus i Rom och kom i kontakt med barn med behov av särskilt stöd. (Reimer-Eriksson, 1995) 

Montessoris (1965) pedagogik kan sammanfattas med hjälp av följande begrepp: 

 Individualiserad undervisning  

 Självrättande  

 Sinnesträning  

 Miljövariation  

 Åldersintegration 
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I min litteraturgenomgång kommer jag att fokusera på tre olika områden, där också begreppen ovan 

återkommer i olika omfattning. De områden som jag tar upp är; sensomotorisk inlärning, material och 

arbetssätt.  

Sensomotorisk inlärning 

Detta avsnitt beskriver allmänt hur sensomotorisk inlärning försiggår via våra sinnen, på vilket sätt 

sinnesintrycken (sensationerna) organiseras i människans mentala strukturer (perception
1
) hos olika 

individer, även hos barn med behov av särskilt stöd. Avsnittet tar upp inlärningssvårigheter och vikten av 

tilltron till sin egen förmåga. Avslutningsvis skildras Maria Montessoris teorier om det absorberande sinnet 

och sensitiva perioder.  

Enligt Goddard (2004:90) utvecklar människan taktil medvetenhet redan från fjärde fostermånaden. Från det 

att barnet är fött ger beröring associationer till upplevelser och utforskande. Beröring föregår de primära 

inlärningskanalerna syn och hörsel eftersom människan har ”beröringsreceptorer” över hela kroppen. Klinta 

(1998:23) anser att barn med behov av särskilt stöd kan ha en taktil överkänslighet som gör att de känner 

obehag och rycker till vid beröring. Klinta påpekar dock att trots taktil överkänslighet behöver barnen taktil 

stimulans för att inte bli ”emotionellt obalanserade”.  

När barn både får se, höra och känna talen utvecklar de en helhetsförståelse för matematik, Ahlberg (1995). 

Barn utvecklas emotionellt, motoriskt, socialt och andligt när de får ”lära sig med hela kroppen” (Montessori 

1965; Polk Lillard, 1976; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). Till exempel lär sig barn siffror 

lättare om de med fingrarna får känna siffrornas form i sandpapper, samtidigt som de ser och säger siffrornas 

namn högt (Montessori, 1965; Polk Lillard, 1976).    

Hörsel har beskrivits som ett speciellt sinne för beröring, ”vi smakar med näsan”,” vi festar med ögonen”, ”vi ser 

med fingrarna”/.../”läser med öronen” Goddard (2004:83) 

Donabella & Rule (2008)  påpekar att attityder till matematik hos elever i behov av särskilt stöd i årskurs sju 

utvecklades positivt när de använde Montessoris manipulativa material. I undersökningen användes bland 

annat färgkodade pärlor vid flersiffriga multiplikationer. Med hjälp av materialet kunde eleverna befästa de 

kunskaper som krävdes och få tilltro till sin egen förmåga. Klinta (1998) anser att den bästa 

specialundervisningen för barn med inlärningssvårigheter är sensomotorisk träning. När barn utför medvetna 

rörelseövningar ökar deras självtillit, kroppsuppfattning och identitetsförstärkning.  

Handen är intellektets viktigaste instrument. När handen arbetar, mognar hjärnan (Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds, 1997:114) 

                                                           
1
   Perception är en grundläggande funktion som människan har det vill säga mentala tolkningar av omvärlden som organiseras i 

hjärnan via våra sinnen. Perceptionen utvecklas ihop med motoriken. http://www.ne.se/perception (2010-12-06) 

  

http://www.ne.se/perception
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Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar (2003) fastställer att den viktigaste faktorn för lusten att lära är 

att eleverna utvecklar tillit till sin egen förmåga. När elever känner sig en inre fullbordan ökar deras lust att 

söka nya utmaningar och självkänslan ökar. Ahlberg (1995) påpekar också att barnens tilltro till sin egen 

förmåga och attityd till matematik påverkar deras lärande. 

För att inte människan ska uppleva kaos organiseras sinnesintrycken (sensationerna) i hjärnan (perception). 

Perceptionen kan vara visuell (synen), taktil (händer), kinestetisk (rörelsen) och vestibulär (balansen
2
). 

Perceptionen är delvis medfödd, resten måste tränas in. Defekter i sinnesorganen, (perceptionsstörningar) 

kan medföra dåliga skolprestationer, dålig självkänsla och sociala svårigheter. Exempel på 

perceptionsstörning kan även vara närsynthet. Faktorer som påverkar perceptionen är också miljön och 

åldern. Perceptionsförmågan hos elever påverkas av hur läraren synliggör, framhäver och strukturerar 

lärandet. (Dvoretsky, 1977; Goddard, 2004; Klinta, 1998).  

Klinta (1998) menar att för att barn med behov av särskilt stöd ska få tilltro till sin egen förmåga är det 

viktigt att undervisningen präglas av tydlighet, igenkännande och struktur.   

Enligt Maria Montessoris teorier tar barnen in alla sina intryck utan att först värdera dessa, till skillnad mot 

vuxna som sållar sina föreställningar. Denna förmåga, som avtar kring sex års ålder, kallar Maria Montessori 

för det absorberande sinnet, Maria Montessori delar in människans utvecklingsfaser i sensitiva perioder där 

människan är som mest mottaglig för olika sorters information från omvärlden. (Montessori, 1965, 1976; 

Polk Lillard, 1976; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) 

De sensitiva perioderna, utvecklingsstadierna är fyra stycken (0-6 år, 6-12 år, 12-18 år och 18-24). Under 

den första sensitiva perioden (0-6 år) läggs grunden för individens vuxenliv. För att förbereda barnen inför 

framtida intellektuella prestationer deltar barnen i regelbunden färdighetsträning med framför allt 

handrörelser och konkret material som aktiverar sinnena. Med hjälp av färdighetsträningen övas också 

barnens självdisciplin och självtillit. Övningarna utgår från barnens nyfikenhet. I den andra sensitiva 

perioden (6-12 år) utvecklas bland annat initiativkraft, koncentrationsförmåga och abstrakt tänkande. 

(Maltén & Maltén 1983; Montessori 1965, 1976; Polk, Lillard 1976; Skjöld Wennerström & Bröderman 

Smeds, 1997) 

Lillard och Else-Quest (2006) som har gjort en undersökning mellan elever från montessoriskolor och övriga 

skolor i USA visar att elever från montessoriskolor var bättre rustade för matematik som de kommer att 

                                                           
2   Balanssinnets finns i inneörat och består av sinnesceller som påverkas av meddelanden från syn, led- och muskelsinnet samt 

delar av receptorer i huden (hudsinnet). Balanssinnet skickar signaler om kroppens position i förhållande till omgivningen till 
hjärnstammen och vidare till lillhjärnan som i sin tur skickar signaler till passande muskler. 
http://www.ne.se/sok/balanssinnet?type=NE (2010-12-06)  

  

http://www.ne.se/sok/balanssinnet?type=NE
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möta senare i sin matematikutveckling. Urvalsgruppen bestod av slumpmässigt utlottade barn som var fem 

och tolv år gamla från över sextusen skolor. Studien kritiseras för att urvalsgruppen kom från olika etiska 

bakgrunder, dock hade de samma ekonomiska bakgrund.  

Montessoris material 

Detta avsnitt börjar med att beskriva Maria Montessoris teorier kring det sensomotoriska materialet. 

Avsnittet lyfter fram materialets typiska egenskaper som färgkodning, isolering, och dess självrättande 

funktion, felkontroll.  

Utifrån sina insikter från arbetet med barnen på mentalsjukhuset utarbetade Maria Montessori det så kallade 

sensomotoriska materialet och pedagogiska tillvägagångssätt som hon även ansåg passade friska barn. 

Materialens syfte är att vara ett stöd i lärandet och konkretisera termer. Sinnesintrycken från materialet 

organiseras till en inre mental ordning, ”intelligens” skapas. (Montessori, 1965)  

Intelligensen definieras som ”summan av de reflexer och associationer eller rekapitulationer som bygger upp 

förståndet och sätter det i relation till omgivningen (Polk Lillard, 1976:63)   

Maria Montessori (1965) anser att de sinnestränande materialen inte utvecklar bara barns iakttagelseförmåga 

utan också muskelstyrkan, därför får barnen bära stora material till övningar. Då får barnen även en känsla 

för materialets dimensioner.  

Matematikmaterialen är de mest genomgripande och omfattande. Därför får barnen möta stora tal, alla 

räknesätten, decimalsystem och geometri parallellt i ett tidigt skede. Montessoripedagogiken har en central 

kursplan som bygger på ett holistiskt synsätt, utgår ifrån helheten till detaljerna. Dess syfte är att hjälpa barn 

att lära sig matematiska begrepp, klassificeringar, multiplikation, koefficienter och ekvationer. (Polk Lillard, 

1976; Reimer-Eriksson, 1995) 

Enligt Malmborg (1977) och Montessori (1965) ska det sensomotoriska materialet ge barnen erfarenheter, 

barn kan bland annat fastställa formen på föremål taktilt utan att titta. Genom att barn utforskar bekantar de 

sig med bland annat heltal och deras typiska egenskaper exempelvis vilket tal som är udda eller jämnt.  

Enligt Malmborg (1977) och Montessori (1965) är materialet och pedagogikens intention att: 

 Gå från det konkreta till det abstrakta  

 Att barnen får se samband och mönster ur olika infallsvinklar 

 Låta barn göra räknemanipulationer i sin egen takt och hur ofta de vill 
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Materialet bjuder in barnet till aktivitet och repetition som fångar barnets nyfikenhet. Många av 

matematikmaterialen bygger på färgassociationer (färgkodningar) som symboliserar olika tal. Egenskaperna 

är flexibla för flera begrepp, syften och progression. Materialet är en förberedelse för det barnet kommer att 

möta längre fram i matematiken. (Malmborg, 1977; Montessori, 1965; Leong & Horn 2010; Reimer-

Eriksson, 1995; Polk Lillard, 1976; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997)  

Leong & Horn (2010:291) hävdar att det sensomotoriska materialet bildar livslånga metaforer och utvecklar 

dynamiskt tänkande. Enligt skolverkets kursplan (2010-12-02) för matematik och läroplanen Lpo94 ska 

studierna bidra till ett livslångt lärande.  

Det sensomotoriska materialet har tre gemensamma nämnare: 

 Kontinuitet 

 Enhetlighet  

 Anpassningsförmåga 

(Malmborg, 1977; Montessori, 1965; Leong & Horn 2010; Reimer-Eriksson, 1995; Polk Lillard, 1976) 

Malmborg (1977); Montessori, (1965) och Polk Lillard (1976) berättar att ”Montessoris barn” från 

sexårsålder börjar träna antalsförståelse genom att använda kedjor 
3
som benämns ”100-kedjan och 1000-

kedjan” Materialet finns i bestämda färger även som kvadrater och kuber. Detta material benämns i 

litteraturen som decimalsystemet
4
, där de bronsfärgade pärlorna symboliserar 1-tal, 10-tal, 100-tal och 1000-

tal. Syftet med detta material som Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (1997:102) benämner 

guldmaterialet, är att barnet konkret ska kunna känna ”värdet” genom dess olika tyngd.  Malmborg (1977) 

menar att barnen får träna ”pincettgreppet” med många av dessa material som kan bestå av enskilda pärlor. 

Syftet med detta är att barnen ska förberedas inför skrivinlärningen. Montessoripedagogiken förespråkar 

skrivinlärningen före läsinlärning.  

Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (1997:102) anser att det sensomotoriska materialet inte alltid är 

färgkodat.  De ger exempel på ihåliga klossar i olika storlekar som alla är i färgen rosa med syftet att barnen 

i första hand ska fokusera på storlekarna och inte antalet. Inom montessoripedagogiken används begreppet 

isolering i detta sammanhang för att uppmärksamma specifika fenomen. Material med isolering består ut av 

endast en färg för att synliggöra materialets dimensioner som bland annat längd, bredd, höjd och form. När 

                                                           
3
 Kedjor som består av en metalltråd med pärlor som är uppträdda på ”10 och 10”, ingår i material dekanomial. 

4
 Ute i verksamheten består decimalsystemet av guldfärgade 1-pärlor, träkvadrater och träkuber. Materialet decimalsystemet 

som beskrivs i litteraturen hävdar de intervjuade pedagogerna är felskrivet utan heter dekanomial och är tillverkat i bara pärlor. 
Dekanomial är ett färgkodat material (det är inte decimalsystemet) och består av 1-pärlor, pärlstavar, kedjor, kvadrater samt 
kuber som symboliserar alla tal upp till 1000.  
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materialet består av samma färg är det lättare för barnet att fokusera på materialets särskilda företeelser. Till 

exempel är de rosa klossarnas syfte att barnet främst ska lära sig klassificering av mått, från den största 

klossen till den minsta klossen eller viceversa.   

Många av materialen är utformade för självinlärning och felkontroll. Ett exempel på felkontroll är ett 

material där det blir en cylinder över om inte alla cylindrar från början sätts ner i rätt hål i ett rätblock. Om 

barnet inte inser sitt misstag direkt är barnet ännu inte redo för materialet, tids nog upptäcker barnet felen 

och korrigerar det. Felkontrollen utvecklar därmed barns insikter och självständighet. (Montessori, 1965; 

Polk Lillard, 1976) 

Arbetssätt 

Detta avsnitt skildras Montessoris typiska pedagogik, lärarens specifika roll och lusten att lära. I början av 

avsnittet beskrivs barnens enskilda arbete som arbetscykler samt dess syfte. Därefter beskrivs den 

grundläggande lektionen och trestegslektionen. 

Maria Montessori menar att lärandet är en process och inte någon produkt. Barnet uppfattas som aktivt och 

ansvarar för sitt eget lärande. Barnen i montessoriklasser arbetar både enskilt och tillsammans (Megnin, 

1995). Klasserna är åldersintegrerade, interiören är anpassad efter barnens längd och det finns ingen kateder 

(Montessori, 1965, Montessori Jr., 1992; Polk Lillard, 1976). 

Megnin (1995) som har gjort en studie i Tyskland om kombinationen av minne och kreativitet i 

matematiksammanhang påpekar att uppfinningsförmåga är en del av lärandet i Montessoris matematik. 

Tyngdpunkten ligger på att barnen genom upptäckande ska kunna tänka självständigt, och få tilltro till sin 

egen förmåga  

Memory, discovery, cooperation and creativity -- they're all basic ingredients of math instruction. (Megnin, 

1995:48) 

Barnen väljer själva vad de ska arbeta med, hur länge och om de vill arbeta individuellt eller i grupp. Denna 

frihet gör att barnet kan finna sin egen ”koncentrationskurva” som går under begreppet arbetscykel. 

Arbetscykeln består av tre faser; förberedelse, koncentration och bearbetning. För att barnet ska kunna 

upptäcka sin arbetscykel är det är viktig att barnet får arbeta ostört under en längre tid. Kunskapen under 

arbetscykeln inhämtas med hela kroppen. (Montessori, 1965; Polk Lillard, 1976; Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds, 1997) 

Malm (2003:50) lyfter fram kritik mot Montessoris teorier. Hon menar att om barnen arbetar alltför 

individualiserat kan de bli likgiltiga inför andra människors behov. De kan även svårt att ta till sig 

instruktioner, blir för egocentriska.  
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Pedagogens roll är i första hand att observera barnen och handleda. Läraren ska väcka nyfikenheten hos 

barnet genom att presentera materialet för ett enskilt barn eller en grupp.  Pedagogen ska inte servera elever 

det rätta svaret utan låta barnen undersöka material och fenomen själva. Om elever gör fel bör inte 

pedagogen gå in och avbryta. Pedagogen ska vara en länk mellan materialet och barnen. (Megnin, 1995; 

Montessori, 1965; Polk Lillard, 1976; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997).  

Materialet får inte användas hur som helst av något barn. Att montessoriläraren noggrant måste presentera 

materialet för ett barn i taget är därför en av de viktigaste aspekterna i montessoripedagogiken. Presentation 

kallas för den grundläggande lektionen där pedagogen kortfattat ska presentera materialet för barnen. Syftet 

med lektionen är att pedagogen ska kunna observera barnet och upptäcka var barnet befinner sig i sin inre 

utveckling. Tillfället för den grundläggande lektionen måste vara det rätta. Om inte barnet är intresserat får 

pedagogen plocka fram materialet en annan gång.   

Om barnet är intresserat visar det sig genom att barnet repeterar, upprepar övningen om och om igen. 

(Montessori, 1965; Polk Lillard, 1976; Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997) 

Polk Lillard (1976) konstaterar att genom den grundläggande lektionen har barnet utvecklat de elementära 

begreppen. Nästa steg är att pedagogen håller en trestegslektion för barnet.  

Maria Montessori (1965:123) sammanfattar trestegslektionen i tre steg: 

 Namnge 

 Igenkännande 

 Artikulation  

Likheter mellan Montessoris teorier och Piaget  

Polk Lillard (1976:40–41) anser att Piagets stadieteori överstämmer med Montessoris tankar om att leda 

barn från konkret till abstrakt nivå, samt Piagets intelligensutveckling och Montessoris sensitiva perioder. 

Piaget betonar barns sociala, känslomässiga utveckling och progressionen av kreativitet. 

Kreativitetsutvecklingen menar Piaget går från sensomotorisk intelligens till intuitivt tänkande vidare till 

konkreta operationer. (stadiet vid 7-12 års ålder). Kreativiteten är en kognitiv process vilket börjar när barnet 

assimilerar, tar in verkligheten. Enligt Malmborg (1977:52) är Piagets utvecklingsstadier grunden för dagens 

skola (förskola, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet). Piagets barn gick i Montessoriskola och Piaget själv 

var även ordförande i schweiziska Montessoriföreningen. Maltén & Maltén (1983:10) ser likheter mellan 

Montessoris pedagogik och Piagets tankar om aktivt undersökande arbete och Piages begrepp assimilation 

och ackommodation (ny kunskap införlivas och anpassas utefter verklighetens krav). 
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Metod 

I detta avsnitt presenteras först skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Därefter följer en 

djupare redogörelse om kvalitativa intervjuer och val av observation under undersökningsmetoder. 

Avslutningsvis tar jag upp urval, analys och metoddiskussion. 

Kvantitativ och kvalitativ forskning 

Bryman (2002)  menar att man antingen kan göra en kvantitativ eller en kvalitativ forskning. I den 

kvalitativa forskningen ska forskaren försöka förstå fenomen. I den kvantitativa forskningen går forskarens 

egna intressen före informanterna det vill säga personerna som deltar i undersökningen. Arbetssättet har 

fasta regler och består i oftast i en onaturlig miljö. En kvantitativ forskare kan lättare studera storskaliga 

trender i större populationer än den kvalitativa forskaren. Den kvalitativa forskaren fördjupar sig däremot i 

begränsade aspekter, personer i naturliga miljöer där utgångspunkten är deltagarnas perspektiv och 

erfarenheter. Patel & Tebelius (1987) anser att det är forskningsproblemet som är avgörande för vilken av 

dessa forskningsmetoder forskaren väljer att använda. 

I min undersökning har jag valt att använda en kvalitativ forskningsmetod eftersom deltagarnas perspektiv 

och upplevelser är centralt inom den kvalitativa forskningen. Jag anser att denna metod är mest lämplig då 

mitt arbete uppmärksammar hur några montessoripedagoger tänker kring användningen av det 

sensomotoriska materialet i matematikundervisningen, och hur elever arbetar, och lär sig med materialet. 

Därför har jag även genomfört direkta deltagande observationer.  

Undersökningsmetoder 

Jag har valt att göra en empirisk undersökning där jag har genomfört kvalitativa intervjuer och observationer 

med aktuella lärare och barn på lågstadiet på en Montessoriskola i Mellansverige. Anledningen till att jag 

har valt intervju som metod är för att kunna undersöka centrala aspekter specifikt för Montessoris teorier. 

För att få en helhetsbild av montessoripedagogiken har min utgångspunkt först varit intervjuerna, sedan 

observationer för att få ett sammanfattande intryck av både lärare och elev perspektiv.  

Intervju 

Patel & Davidson (2003) framhåller att avsikten med kvalitativa intervjuer är att forskarens ska kunna 

upptäcka karaktärsdrag hos något utifrån svaren från respondenterna, de intervjuade. En intervju kan enligt 

Bryman (2002) antingen vara ”semi-strukturerad” eller ”ostrukturerad”.  Båda sorterna är flexibla och det är 

informanten, den intervjuade som styr intervjuns riktning. I den semi-strukturerade intervjun kan forskaren 

använda en intervjuguide vilket jag har valt att göra (se bilaga 1). Syftet med intervjuguiden var även att 

undvika eventuella utsvävningar som inte är relevanta för min undersökning.  
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Bryman (2002) poängterar att kvalitativa intervjuer kan bestå av antingen öppna eller slutna frågor. På 

öppna frågor kan informanten svara fritt och på en sluten fråga måste informanten svara utifrån några fasta 

svarsalternativ. Bryman påpekar att kvalitativa öppna frågor är särskilt lämpade när forskaren ska utforska 

nya områden som forskaren inte är så insatt i. Informanternas svar får då, som nämnts tidigare, vara av 

oförutsedd karaktär. Eftersom montessoripedagogiken och dess sensomotoriska material är ett nytt område 

för mig har jag valt att använda mig av öppna frågor.  

Enligt Bryman (2002) är syftet med kvalitativ intervju även att forskaren ska få så detaljerade och fylliga 

intervjusvar som möjligt. Bryman förordar att öppna frågor inte måste utredas i tur och ordning. 

Pedagogerna som jag intervjuade hade därför fått frågorna skriftligt i förväg innan den muntliga intervjun. 

Samtliga pedagoger har sedan svarat på frågorna slumpmässigt i berättande form utifrån sina tankar och 

erfarenheter. Min avsikt med att skicka ut frågorna i förväg var också att datamaterialet inte skulle bli alltför 

omfattande eller att någon pedagog skulle få idétorka.   

Bryman (2002) understryker vikten av att forskaren får en fullständig redogörelse från informanterna under 

intervjun. För att sedan kunna göra en noggrann analys av materialet och för att inte riskera att förlora 

nödvändig information konstaterar Bryman att det är viktigt att forskaren spelar in intervjuerna om det är 

möjligt. Av den anledningen är samtliga intervjuer i denna studie inspelade via iPhone. 

Observation 

Mitt empiriska datamaterial har även dokumenterats med hjälp av detaljerade fältanteckningar av 

observationer och foto på material som barnen använt i samband med de aktiviteter som observerats. Olsson 

& Sörensen (2007) påpekar att observationer kan genomföras direkt, deltagande eller indirekt.  Jag har valt 

att göra direkta och deltagande observationer. Den indirekta observationen är inte relevant för studien 

eftersom forskaren observerar fenomen genom instrument. Patel & Davidson (2003) beskriver den 

deltagande observatören som en aktiv medlem i gruppen. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) framhåller 

att observationen kan vara öppen eller dold.  I en öppen observation är deltagarna införstådda med att de blir 

observerade. I en dold observation är deltagarna ovetande om observationen.  

I min empiriska, kvalitativa forskning har jag haft rollen som ”observatör som deltagare” där barn och vuxna 

har varit införstådda med min roll som student och att jag är där för att skriva ett kvalitativt examensarbete. 

Jag har därför helt öppet kunnat göra anteckningar under observationernas gång.    

Patel & Tebelius (1987) menar att observationen kan antingen vara ”strukturerad” eller ”ostrukturerad”. Vid 

”strukturerad” observation använder forskaren till exempel ett förbestämt observationsschema. Vid 

”ostrukturerad” observation försöker forskaren istället att registrera så mycket som möjligt av den 

observerade situationen med syftet att få ut maximalt med information. Jag har valt att göra en ostrukturerad 
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observation. Anledningen är att jag inte ville missa väsentliga delar som hör till studien. Materialet i 

Montessori är specifikt för deras skolor och pedagogik, något som jag inte har erfarenhet av sedan tidigare 

på traditionella skolor. Jag har valt att i enlighet med Bryman (2002) att göra beskrivande (deskriptiva) 

observationer.   

Urval 

Jag har utgått ifrån Trosts (2005) ”bekvämlighetsurval”, det vill säga personer som är tillgängliga i 

undersökningen. Min undersökning är gjord på endast en grundskola med montessoriprofil i Mellansverige 

under totalt sju veckor. I undersökningen har ingått två lågstadieklasser med cirka 22 elever i varje klass, två 

klasslärare, en specialpedagog och två resurspedagoger. Totalt har jag intervjuat fem montessoripedagoger 

som arbetar på lågstadiet, varav fyra har varit verksamma i de klasser jag har observerat. I klass A har jag 

gjort fyra observationer och i klass B har jag gjort åtta observationer. Eftersom barnen på denna skola 

arbetar med eget arbete utifrån sin egen individuella studieplan har jag för mina observationer valt ut ett 

barn i taget som arbetar med konkret matematik. Därutöver har jag även observerat helklassundervisning. 

Min intention var att få så tydlig inblick i materialet och arbetsgången som möjligt.  

Genomförande av undersökning 

Mitt empiriska datamaterial har dokumenterats genom detaljerade fältanteckningar (noteringar) av 

observationer, inspelningar av intervjuer med pedagoger med hjälp av iPhone, foto på material som barnen 

använt vid observationerna samt två av pedagogernas egna minnesanteckningar från intervjuerna. Jag har 

valt att göra fem kvalitativa intervjuer och tolv observationer. Min utgångspunkt har i första hand varit 

intervjuerna för att först få kunskap om vad de intervjuade lärarna uppfattar som det centrala i Montessoris 

pedagogik och det sensomotoriska materialets funktion vid matematiklärandet.  

Intervjuer 

Bryman (2002) påvisar, som tidigare nämnts, att kvalitativa intervjuer kan vara mer eller mindre 

ostrukturerade men frågorna ska vara begripliga och inte ledande. Pedagogerna fick frågorna i pappersform 

cirka tre veckor innan den muntliga intervjun. De hade då möjlighet att fundera över vad de som pedagoger 

uppfattar som specifikt med det sensomotoriska materialet och hur de arbetar med detta enligt 

montessoripedagogiken.  

Syftet var också att begränsa datainsamlingen då montessoripedagogiken och dess material är väldigt 

omfattande. För att kunna sätta sig in i informanternas svar bör forskaren även notera informanternas 

bakgrundsfakta, till exempel ålder, kön, relevant arbetslivserfarenhet och yrkesposition. Därför presenteras 

lärarnas bakgrund i resultatdelen i detta arbete. 
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Bryman (2002) förordar att intervjuerna ska ske i en ostörd miljö. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) 

menar att gruppintervju får förekomma i fokusgrupper där informanterna kan uttrycka sina åsikter kring 

fokuserade frågeställningar i en diskussion. Med tre av de intervjuade lärarna höll jag enskilda intervjuer i 

ett rum skilt från övriga lokaler. Två av de intervjuade lärarna intervjuade jag tillsammans det vill säga i en 

gruppintervju i ett tomt klassrum. Intervjutiden i denna undersökning varierade från en halvtimme uppemot 

en och en halv timme (se bilaga 2). Samtliga fem pedagoger har därför lämnat sina svar i berättande form 

eftersom de ansåg att många av frågorna gick in i varandra. Två av de intervjuade har även lämnat skriftliga 

preciserade svar till mig, anteckningar som de hade som minnesstöd vid intervjun. För att inte riskera att 

förlora viktig information om det skulle uppstå tekniska problem under inspelningen garderade jag mig med 

att skriva ner vad informanterna sa.   

Observationer 

Observationer har genomförts under två olika perioder av min verksamhetsförlagda utbildning på 

lärarprogrammet, två veckor på vårterminen (2010) och fem veckor under höstterminen (2010). Utifrån vad 

som kom fram i intervjuanalysen har jag efter dataanalysen valt att begränsa redovisningen av 

observationerna till dem som fokuserar på multiplikationen. Övriga fältanteckningar som också är av värde 

redovisas som observationssammanfattning och under analys av observation. Einarsson & Hammar Chiriac 

(2002) beskriver observationer som direkta och konkreta eftersom de bygger på sådana händelser som hade 

ägt rum även om forskaren inte hade varit närvarande. Bryman (2002) beskriver denna roll som ”deltagare 

som observatör”. För att läsaren ska kunna förstå Montessoris material i matematik bättre har jag tagit bilder 

på det som barnen har arbetat med under mina observationer i enlighet med lärarnas medgivande. Jag har 

direkt antecknat det jag har sett och hört under observationerna. Dessa upplevelser har jag senare samma dag 

renskrivit mycket detaljerat och omfångsrikt i beskrivande form.  Bryman (2002) kallar dessa noteringar för 

”fullständiga anteckningar” där det är viktigt att alla registreringar skrivs ner så fort som möjligt, så 

anteckningarna blir trovärdiga och inget glöms bort. Anledningen till att jag inte har valt att göra 

fullständiga anteckningar är också jag inte ska missuppfatta Montessoris material och hur man använder 

detta. Einarsson & Hammar Chiriac (2002) anser att när forskaren tömmer fältområdet på så mycket 

detaljrik information som möjligt finns det sedan möjligheter att analysera detta ur olika infallsvinklar. Åtta 

av dessa beskrivande observationer har jag i denna studie redovisat i sammanfattande form. Anledningen är 

att studien ska bli så läsarvänlig som möjlig, då många av observationerna var väldigt långa.  

Analysmetod 

Johannessen & Tufte (2003) menar att dataanalyser inom kvalitativ forskning ofta går från skriftliga 

anteckningar från intervjuer och observationer som analyseras med syfte att få fram ”meningsinnehållet”. 

För att lyckas med detta måste datainsamlingen först tolkas, klassificeras och komprimeras. Jag har valt att 

utföra tekniken ”analys av meningsinnehållet”, koncentrera mig på innehållet från fältanteckningar, 
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inspelningar och anteckningar från de intervjuade. Kvale (1997) konstaterar att tematiseringar klargör 

studiens syfte och frågeställningar. 

Genomförande av analys 

För att få fram meningsinnehållet har jag letat efter centrala teman i först intervjuerna och sedan i 

observationer. Markeringar av meningsfulla texter och begrepp har gjorts med olika färgpennor. För att 

uppnå en abstrakt nivå har jag även kategoriserat och färgkodat citaten från intervjuerna. De teman som jag 

slutligen kom fram till består av fem aspekter; positiva upplevelser och attityder främjar lärandet, sinnens 

betydelse för lärandet, association till tidigare erfarenheter, konkreta övningar som synliggör det abstrakta 

och individualisering. 

Etiska principer 

Vetenskapsråder (2010-11-02) kräver att forskare arbetar efter etiska principer. Dessa huvudkrav 

konkretiseras under individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag har i enlighet med informationskravet informerat personal om c-uppsatsens avsikt och 

upplägg. Personerna har blivit upplysta om deras rätt till att avbryta eller delta på fri vilja. Information har 

anpassats till personernas ålder så att budskapet ska gå fram. När barn har frågat mig om vad det är jag 

skriver så har jag sagt att jag skriver en uppsats som är en läxa från min fröken på universitetet som handlar 

om hur barn arbetar med matematikmaterial. Många av barnen ville då hjälpa till med att förklara vad det 

gjorde, andra barn fortsatte som vanligt. Utifrån samtyckeskravet har personalen på skolan gett sitt 

medgivande till denna undersökning under förutsättning att de ska få en kopia av denna uppsats när den är 

examinerad. Personerna i denna forskning är anonyma och uppfyller därmed konfidentialitetskravet.  All 

datainsamling är endast avsedd för denna studie i enlighet med nyttjandekravet. Överflödiga bilder på 

material som jag tagit på skolan har därför förstörts efter den färdigställda analysen.  

Metoddiskussion 

Bryman (2002) kritiserar kvalitativ forskning, då han menar att forskarens intressen och sympatier kan styra 

undersökningen. Han påpekar att kvalitativa arbeten kan upplevas ostrukturerat och oklart hos läsaren 

pågrund av alla detaljer. Nackdelar med öppna frågor är också att kodningen av svaren är tidsödande, svaren 

är längre från informanterna än vid slutna frågor. Jag upplevde själv att det var intensivt att registrera all 

information från informanterna under intervjun eftersom svaren i berättande form var kompakt. Fördelen 

med kvalitativ forskning är att den är mer flexibel och att forskaren lättare kan studera fenomen i deras 

naturliga miljö. 

Det underlättade för mig att spela in informanternas svar. Larsson (1986) anser att om intervjumaterialet är 

för omfångsrikt finns det en risk att analysen att bli alltför ytlig. Därför skickade jag ut frågorna i förväg till 

informanterna, så att de kunde planera relevanta svar och presentera dessa inom en rimlig tidsram. Dock 
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kändes denna kvalitativa metod kreativ att arbeta med, eftersom informanterna fick berätta fritt och jag inte 

visste vilket resultat jag skulle få ut av analysen.  

En svårighet med undersökningen har också varit de långa observationerna. Eftersom barnen arbetar med 

eget arbete kan de ibland hålla på med samma sak under mycket lång tid, upp till två dagar är inte ovanligt. 

Det tog också mycket tid att koda allt datamaterial.  

Studiens giltighet  

Validitet är ett begrepp som anger mått på forskningskvalité, huruvida forskaren verkligen lyckas studera det 

som avses utifrån sina forskningsfrågor. (Einarsson & Hammar Chiriak, 2002; Olsson & Sörensen, 2007)  

Eftersom jag har utgått ifrån intervjuerna, har jag förstått att jag ska rikta in mig på konkreta 

matematiklaborationer som aktiverar sinnena och associationer. Informanterna är alla utbildade lärare och 

har lång erfarenhet som lärare, montessoripedagoger. Utifrån svaren, deras språk, har jag gjort den 

bedömningen att de vetat vad de har pratat om. Pedagogerna var väl förberedda inför intervjun och kände till 

i frågorna förväg. Därför anser jag att svaren blev väl genomtänkta och relevanta. Eftersom jag även har valt 

att komplettera intervjuerna med observationer känner jag att studien har gett mig en bredare bild av det 

sensomotoriska materialets roll i matematikundervisningen i montessoriskolor.  

Resultat   

Detta avsnitt presenterar först pedagogernas utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet som lärare och 

montessoripedagoger. Därefter skildras det sensomotoriska materialet dekanomial, pusslet bråkfamiljen, 

räknestavarna, sandpapperssiffrorna och spollådan. Utifrån intervjusvaren har jag kunnat urskilja fem teman; 

positiva upplevelser och attityder främjar lärandet, sinnens betydelse för lärandet, association till tidigare 

erfarenheter, konkreta övningar synliggör det abstrakta, och individualisering. Efter intervjuavsnittet följer 

tre beskrivande observationer, sammanfattning av övriga observationer, analys och avslutningsvis en 

resultatsammanfattning.  

Presentation av de intervjuade pedagogerna  

Jag har intervjuat fem kvinnliga pedagoger. Pedagog A har varit verksam som lärare i totalt tjugofyra år, 

varav åtta år som montessoripedagog. Hon har särskild erfarenhet med att arbeta med barn med behov av 

särskilt stöd. Pedagog B har arbetat som lågstadielärare i trettioåtta år varav nio år som montessoripedagog. 

Pedagogen C har abetat som grundskollärare i femton år varav som montessoripedagog i åtta år. En av de 

intervjuade, pedagog D utbildade sig till förskollärare 1972 och har efter det universitetskurser i 

undervisningsteknologi och fonetik på universitetet. Pedagog E har arbetat som grundskollärare i sju år 

varav ett år som montessoripedagog.  
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Det färgkodade materialet dekanomial 

Materialet består av pärlor och bygger på färgkodning så att barn kan associera materialet till exempelvis 

multiplikationstabellen upp till tio multiplicerat med tio. Varje tabell symboliseras av en egen färg. 

Materialet består av pärlstavar och två dimensionella kvadrater, tredimensionella kuber och olika långa 

kedjor som man kan vika till kvadrater eller kuber i olika storlekar.   

   

 1-, 2-, 3-, och 4-kedjan   Materialet dekanomial  Kvadrater och kuber 

Materialet har innbördes relationer och bygger på progression. Den gröna 2-kedjan kan vikas dubbelt, två 

pärlor multiplicerar med två pärlor formar 4-kvadraten. Den rosa 3-kedjan kan vikas till tre pärlor 

multiplicerat med tre pärlor formar 9-kvadraten, vidare upp till den guldiga 10- kedjan som kan vikas till tio 

pärlor multiplicerat med tio pärlor formar 100-kvadraten som är lika med hundra 1-pärlor. Samma 

tvådimensionella kvadrater finns även i samma färgkod fast i en fast form  som man inte kan dela på. Tio 

guldiga tiokvadrater  formar 1000-kuben som består av tusen 1-pärlor.   

Till materialet dekanomial ingår också guldpärlorna som är tusen stycken i antal och ligger askar (1-pärlor). 

Dessa guldiga pärlor är lika många som den guldiga tusenkedjan  som kan vikas till den guldiga tusenkuben. 

Kedjan består av tio stycken 10-kedjor adderat med  tio stycken 10-kedjor adderat med tio stycken 10-kedjor 

vidare upp tio gånger som är lika med 1000 pärlor.  

Två av pedagogerna beskriver materialet dekanomial som är specifikt för Montessoris skolor och pedagogik. 

Deca betyder tio och nomio betyder namn eller termer. 

Materialet med ”isolering” 

Allt material är inte färgkodat. Ett exempel på detta är ett magnetpussel i geometri. Magnetpusslet kallas 

”bråkfamiljen”  och består av tio röda cirklar som barnen får utforska taktilt. Varje cirkel är uppdelad i olika 

stora tårtbitar, cirkelsektorer som symboliserar bråktal (division) och procent. Bakgrunden till pusselbitarna, 

de röda cirklarna, har kontrastfärgen grön. Syftet är att barnen ska koncentrera sig på cirklarna som alla är i 
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samma färg (isolering). 

 

Material med svårighetsgradering och självkontroll 

Den sensomotoriska materialet har en svårighetsgradering som går från det konkreta till det abstrakta. 

Material med svårighetsgradering måste barnen lära sig i en bestämd ordning. Exempel på detta är 

räknestängerna, sandpapperssiffrorna och spollådan.  

 

Räknestavarna   Sandpapperssiffrorna Spollådan (antalsuppfattning) 

Räknestavarna är tio stycken i varierande längd från en decimeter till en meter. För att barnet ska kunna 

urskilja stavarna lättare är varannan decimeter röd och varannan decimeter blå. Spollådan tränar 

antalsuppfattningen och består av fyrtiofem spolar som ska placeras i rätt antal i respektive fack. Facken är 

numrerade med talen 0-9. Spollådan har en självrättande funktion, felkontroll. 

Barnet får göra en felkontroll, se till att det är nio stycken spolar i fack nio som symboliserar antalet nio, är det färre 

eller fler spolar än antal nio har barnet gjort fel. Pedagogen hjälper tillexempel till med att fråga barnet ”Berätta om 

noll, den får inte någonting”. När barnet upptäcker att nollan inte får någon spole blir detta en a-ha upplevelse. Detta 

är en skojig knorr som kommer på slutet. (Ped A) 

En av pedagogerna uttrycker att barnen känner att det sensomotoriska materialet är lätt att följa, synliggör 

förståelse, har en röd tråd och struktur.   

Intervju 

Nu börjar fem teman som kom fram i resultatet. Dessa teman är som tidigare nämnts; positiva upplevelser 

och attityder främjar lärandet, sinnens betydelse för lärandet, association till tidigare erfarenheter, konkreta 

övningar synliggör det abstrakta, och individualisering.  
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Positiva upplevelser och attityder främjar lärandet 

Samtliga  pedagoger konstaterar att vid laborativa handlingar jobbar barnen med  hela kroppen där flera 

sinnen aktiveras. De menar att detta stödjer utvecklingen av barns motorik och intellekt samt leder till 

arbetsglädje och självkänsla. Barnen stimuleras till lustfyllt lärande och nyfikenhet. Positiva upplevelser är 

viktiga för inlärningen och bidrar till att att barnen blir harmoniska och  luckrar upp eventuella blockeringar. 

Barnens självförtroende ökar när de känner att de knäcker koden, förstår, när de arbetar med materialet. När 

barnen själva ser att de klarar uppgiften känner de en inre fullbordan av att lyckas. De får de en a-ha 

upplevelse.  

För människan är positiva känselupplevelser viktigt förhelheteten, dämpar oro, ger lugn och koncentration.(Ped D)  

Handen stimulerar hjärnkontoret, sinnena är våra känselspröt som uppfattar och organiserar alla intryck, genom våra 

sinnesorgan utvecklar motoriken våra sinnen/…/ självkänsla, intellekt, motorik, andlighet, arbetsglädje, psykiskt 

och socialt samarbete ökar. (Ped B) 

När barnen tycker att matematiken är roligt kan de gå från de bekanta till det obekanta och får en förståelse för 

matematiken i ett tidigt skede. (Ped  D) 

När barn undersöker, ser, hör, känner och upplever det sensoriska materialet stimuleras barnets nyfikenhet 

och lust att lära. Barnen kan undra vad som händer i matematiken vid större tal.  

När barnet till exempel får till uppgift att hitta pärla 325 underar de sedan vilken pärla som är 1035 eller ännu högre. 

(Ped C) 

En av pedagogerna påpekar att pedagogen roll är att utgå från barnens frågor och uppmuntra.  

Sinnens betydelse för lärandet 

Flera av pedagogerna hänvisar till Maria Montessoris teorier om att muskelminnet tränas och att handen är 

hjärnans förlängda arm. Ett exempel på detta som en av pedagogerna berättar om är när barnet får spåra 

siffran i sandpapper med den dominanta handens känselfingrar (pek och långfinger). Då skapas ett 

muskelminne av siffran. En av pedagogerna framhåller att sensomotoriskt material förfinar sinnesintrycken 

och tränar öga- handkoordination. Pedagogerna tar också upp hörsel som en möjlighet att stärka lärandet. 

Barnet får spåra siffran som är i sandpapper med den dominanta handen med pek och långfinger, ”känselfingrarna” 

flera gånger. Syftet är att barnet får ett muskelminne av siffran. Spårningen ska göras i skrivriktningen. Barnets 

hörselsinne aktiveras när pedagogen benämner siffran flera gånger under tiden barnet spårar, det auditiva sinnet är 

också viktigt. (Ped A) 

När barnen hör ental trilla ner i en burk när man räknar aktiveras hörseln stimulerar detta till lärandet. Jag kan 

verkligen se på barnen att de tycker att detta är roligt och vill lära sig mera.  (Ped B)  
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Association till tidigare erfarenheter  

Färgkodning och associationer gör att barn uppfattar mängd samt kan se i två- och tredimensionella 

perspektiv.  

Barnen lär sig då att para ihop, se olika dimensioner, gradera, klassificera och att se likheter och skillnader. 

Tillexempel när de får utforska färger och former, vikter eller temperaturer. (Ped A) 

Vid skrivinlärning vid siffror ger pedagogen barnet metaforer som barnet kan associera till. Syftet är att 

barnet ska lära sig att skriva på rätt sätt. Siffran fyra ska skrivas i en bestämd ordning, först bokstaven, 

associationen stora L och sedan bokstaven, associationen stora I. Siffran åtta förknippas med en racerbana 

med syftet att barnet ska hålla ihop siffran när den skrivs. 

Två av  pedagogerna berättar om att barnen arbetar taktilt med att bland annat känna på pärlkedjor och sedan 

lägga ut dessa. Vid arbetet med färgkodat och taktilt material kan barnen jämföra och associera till tidigare 

erfarenheter. Barnen får arbeta med utforskande material så att de verkligen känner, ser och upplever 

materialets dimensioner (längd, storlek och tyngd) 

Till exempel kan barnet se att hundra är hundra, och tusen är tusen genom att bara känna igen materialets form, färg 

som är kopplat till sensomotoriska erfarenheter /…/”Det är verkligen en upplevelser för barnet när de får jämföra 

om det verkligen är så. (Ped B) 

Konkreta övningar synliggör det abstrakta 

Tre av pedagoerna menar att utmärkande för montessoripedagogiken är att de inte använder någon 

matematikbok utan istället använder kort ihop med konkret material. Två av pedagoger poängterar särskilt 

vikten av att barnen måste förstå vad det är vad de håller på med. Förståelsen är fokus för 

montessoripedagogiken. Barnen måste befästa sin kunskap ordentligt innan de får gå vidare till nästa 

moment. Någon av pedagogerna hävdar att det mest utmärkande för montessoripedagogiken är upprepning 

av övningar. 

De får inte rassla över kedjorna 
5
utan att inte förstå vad de gör/…/ barnet ska veta vad och varför man gör det man 

gör när de arbetar med matematik/…/Några barn behöver gnugga lite längre innan momenten befästs, tillexempel 

pojke x höll nästan på en hel termin med att gnugga, sedan en dag förståd han precis. (Ped C) 

 Sensoriska övningar blir en träning av matematik och konkretisering av abstraktioner. (Ped A) 

Individualisering 

Alla barn följer en matematikplan som skolan har och utifrån den planerar barnen skriftligt sitt eget arbete (i 

samråd med läraren) i sin veckodagbok,  i början på varje vecka. I slutet av varje vecka får barnen utvärdera 

sig själva genom att skriva hur arbetet har gått i sin veckodagbok. I den får barnen även skriftlig respons av 

                                                           
5
 Kedjorna ingår i materialet dekanomial.   
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läraren. Syftet  med egen planering och utvärdering är att barnet ska få självkänndom, motivation och lära 

sig att ta egna initiativ. Pedagogerna använder diagnosmaterialet Diamanten från Skolverket. 

En av pedagogerna menar att något som är utmärkande för Montessoris pedagogik är att hålla en 

tretrestegslektion 
6
. För att barnet ska få en känsla för materialet och bli nyfiken får barnet bära in materialet 

till övningen som oftast sker på en matta.  Trestegslektionen delar upp presentationen av materialet i tre 

delar där barnet får träna i tre steg i respektive omgång tillsammans med pedagogen. Barnen får i de tre 

stegen först namnge föremål, sedan öva igenkännande och sist bli förhörd på vad de kan till respektive 

omgång som är totalt tre stycken. Trestegsmetoden är mest lämpad för barn med behov av särskilt stöd eller 

till barn som har bristande förkunskaper.  

Pedagogen namnger första staven flera gånger det här är ett, det här är ett och visar med sin dominanta hand genom 

att stryka från vänster till höger alltid med pekfinger ihop med långfinger där känseln aktiveras starkast. Barnet ska 

sedan göra likadant.  Om barnet inte förstår kan man ta tag i barnet och visa. På det första stadiet så nöts orden in,. 

Det andra steget är man ber barnet peka på ett, peka på ett, peka på två, peka på två, pekta på tre.. Barnet ska stryka 

över rätt stav med sina två känselfingrar. Det tredje steget är att pedagogen förhör barnet genom att fråga :Vad är 

det här? att peka på någon av sstavarna. När barnet svarar rätt isoleras den staven från det övriga stavarna.(Ped A) 

Vid trestegslektion ihop med materialet spollådan (som tränar antalsuppfattningen) ska barnen ska först 

plocka upp en spole med den dominanta handen, lägga över spolen i den icke dominanta handen som till sist 

lägger spolen i korrekt fack. Pedagogerna ska ta hänsyn till barnets enskilda behov, förutsättningar och lust 

att lära. Pedagogens roll är att stödja, vägleda och hålla sig i bakgrunden. Barnen arbetar sin egen takt vilket 

kan se olika ut för var och en. Barnen får gärna hjälpa varandra om någon inte förstår. 

Observation 

Detta avsnitt skildrar först deskriptivt tre direkta och deltagande observationer. Observation 1 skildrar ett 

barn som arbetar med multiplikation med pärlstavar som ingår i materialet dekanomial liggandes på en 

matta. Observation 2 återger en pedagog som undervisar kvadrattal med kvadrater (materialet dekanomial) 

för en helklass som alla sitter på en matta. Observation 3 beskriver ett barn som arbetar med multiplikation 

på ett bräde. Materialet medstår också av pärlor men ingår inte i materialet, dekanomial. Pärlorna är röda till 

skillnad mot dekanomialets pärlor som är både röda och guldiga som symboliserar talet ett. Avslutningsvis 

sammanfattas de övriga åtta observationerna och en analys görs över samtliga tolv observationerna.  

                                                           
6
 Trestegslektionen är en lektion som sker i tre steg som pedagogen gör med endast ett barn i taget tillsammans med material 

Trestegslektionen kan delas upp i tre eller färre omgångar för att barnet lättare ska befästa kunskapen. Pedagogen sitter hos 
barnet under hela övningen. (Montessori, 1965) 
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Observation 1 - Multiplikation med pärlstavar  

  

Pedagogen tar  fram en träask med flera fack med olika pärlstavar i. Stavarna är tillverkade av ståltråd och 

på denna sitter pärlor i samma färg, tillexempel sitter det fem ljusblå pärlor på de ljusblå femstavarna. Nu  

tar pedagogen upp en pärlstav där det sitter två gröna pärlor tillsammans. Pedagogen lägger den gröna 

pärlstaven på mattan framför barnet och frågar barnet hur många pärlor han ser på den första staven? Barnet 

räknar fort pärlorna i huvudet, svarar två och får sedan skriva ett mulitplicerat med två är lika med två i sin 

skrivbok. Läraren lägger ut nästa gröna pärlstav lodrätt under den första och frågar hur många pärlor han ser. 

Han svarar två. 

Pedagogen frågar igen hur många pärlor han ser tillsammans på de båda tvåstavarna. Pojken räknar pärlorna 

genom att använda fingrarna för att känna på pärlstavarna och dess antal. Han svarar nu fyra. Läraren ber 

honom att skriva det han ser i sin skrivbok. Läraren lägger nu ut den tredje tvåstaven under de två första 

stavarna. Proceduren upprepas och pojken kämpar med att skriva talen på ”mattespåk” där  räkneuppgifterna 

ska skrivas på varannan rad i skrivboken, men i stället hamnar på varje rad.  

När tvåans tabell är avklarad upp till sex multiplicerat med två städas de gröna tvåstavarna bort. Läraren tar 

nu fram den rosa pärlstaven som har tre rosa pärlor. Läraren instruerar barnet enligt samma procedur som 

tidigare upp till talet två multiplicerat med tre. Läraren lämnar sedan eleven som först blandar ihop antal 

stavar i svaret i stället för antalet pärlor när han skriver i sin skrivbok.  

Pojken lyckas med lärarens återkommande stöttning ta sig igenom treans tabell upp till sex. Nästa steg är att 

läraren tar fram en gul stav som symboliserar fyrastaven och fyrans multiplikationstabell som detta 

lärandetillfälle handlar om. Denna aktivitet pågår uppskattningsvis i tre timmar med raster och lunch, där 

materialet ligger kvar på mattan i samma skick som barnet lämnade det. Barnet fortsätter på fyrans och 

femmans tabell även nästa dag, men med mindre handledning.   

Observation 2 - Pedagog undervisar kvadrattal  

Barnen samlas sittande på sina bestämda platser i en ring på en stor matta. Läraren som också sitter ner i 

ringen lägger ut den minsta kvadraten som är tillverkad av gröna pärlor, två multiplicerat med två på mattan 

framför barnen. Hon pekar på kvadraten och säger ”fyra, fyra”. Pedagogen fortsätter att lägga ut en något 
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större rosa kvadrat som är tre pärlor multiplicerat med tre pärlor, och säger ”nio, nio”. Sedan lägger hon ut 

en gul kvadrat, betonar sexton, hon lägger vidare ut en turkos kvadrat, betonar tjugofem. Läraren frågar 

barnen vad som kommer sedan. Flera elever svarar trettiosex.  

Läraren lägger ut en lila kvadrat på mattan bredvid den turkosa och frågade barnen vad som kommer sedan. 

Barnen svarar fyrtionio. Läraren lägger ut en vit kvadrat. Läraren frågar barnen vad nästa tal blir samtidigt 

som hon lägger ut en brun kvadrat som symboliserar kvadrattalet sextiofyra. Barnen är tveksamma och 

funderar länge. Några barn svarar fel medan några andra kommer fram till talet sextiofyra. Nu lägger läraren 

ut en blå kvadrat och frågar vilket kvadrattal som kommer efter sextiofyra. Barnen ser vilsna ut men verkar 

göra sitt bästa med att fundera ut vad detta kan vara. Många barn svarar med alla möjliga tal alltifrån 

femtiofyra och uppåt. Ett barn räcker till slut upp handen och svarar åttionio. Sista och största kvadraten som 

är i guld hinner läraren inte ens lägga ut förrän barnen skriker hundra. Den muntliga övningen upprepas 

sedan tre gånger till.  

Observation 3 – Multiplikation på ett bräde 

 

Läraren introducerar materialet för en pojke som sitter vid ett bord. Materialet består av ett träbräde med 

hundra små hål i. Träbrädet har formen som en kvadrat med siffrorna ett till tio längst upp på brädet från 

vänster till höger. Läraren tar två röda små pärlor som ser ut som lingon ur en liten ask, lägger de två 

pärlorna i två hål längst upp till vänster i brädet vertikalt, en pärla direkt under siffran ett och en pärla direkt 

under siffran två. Läraren frågar hur många pärlor eleven ser på första raden. Eleven svarar två pärlor. 

Läraren ber eleven skriva svaret två i sin multiplikationsremsa (en smal pappersremsa med tydligt skrivna 

multiplikationstal, tvåans tabell). Eleven skriver svaret två i multiplikationen ett multiplicerat med två.  

Läraren lägger sedan två nya pärlor under de två första pärlorna, på andra raden i hålen på brädet. Nu ligger 

det totalt fyra pärlor placerade som en kvadrat två multiplicerat med två. Läraren frågar eleven hur många 

pärlor barnet ser totalt på de två raderna. Barnet svarar fyra och skriver siffran fyra i svaret i sin 

multiplikationsremsa bredvid talet två multiplicerat med två.  Läraren lämnar sedan eleven.  
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Eleven lägger själv två pärlor under de fyra första pärlorna på den tredje raden och skriver sedan direkt 

siffran sex som är produkten av tre multiplicerat med sex i sin remsa. Han fortsätter ”pärlproceduren” med 

talet fyra multiplicerat med två och skriver korrekt svar på talet i sin remsa. Sedan fortsätter han att räkna ut 

återstående talen i tvåans tabell upp till tio i huvudet utan att lägga några pärlor alls. Precis när han är klar 

blir det rast och han lämnar brädet med tomma hål. Efter rasten är alla pärlorna iplockade i varje hål för 

tvåans tabell i en lodrät form (tjugo stycken pärlor). Vem som gjort det är ett mysterium.  

Sammanfattning av övriga observationer 

Observation 4 visar två barn som spelar ”lastbilsspelet” som går ut på att lära sig positionssystemet. Materialet består 

av varsin spelbricka och entalskuber, tiotalsstaven och hundraplattan som är i trä. Trämaterialet är något som jag 

känner igen från den traditionella skolan, dock inte spelbrickan. Spelet äger rum på en matta där även ett tredje barn 

spontant dök upp utifrån sin egen nyfikenhet och instruerade hur spelet går till (vilket ingen lärare hade gjort). Jag 

noterar att barnet har roligt ihop men även att en av dem försöker fuska. 

 

Observation 5 skildrar ett barn som lär sig positionssystemet (växelspelet) med hjälp av färgkodade brickor 

utifrån ett flersiffrigt stående additionstal på plaskort. Det färgkodade brickorna symboliserar ental, tiotal, 

hundratal och tusental kopplat till färgerna grön, blå, röd och åter grön. Växlingen äger rum med hjälp av tre 

gröna plastburkar som symboliserar banken. Barnet blir instruerat av läraren noggrant flera gånger under 

talets gång vid olika nya moment. Under tiden barnet väntar på sin tur gör barnet situps eller leker med 

spelpjäserna. När barnet har räknat talet klart får barnet skriva talet i sin bok och även rita lodräta färgstreck 

över varje positionskolumn som visar samma färgkod som barnet utövat praktiskt. Barnet förstår lärarens 

instruktioner. Läraren kontrollerar mellan momenten att eleven har tänkt rätt.
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Observation 6 beskriver en flicka som lär sig talserien 1-9. Barnet får slå två tärningar. Utifrån summan från 

tärningarna tar flickan upp brickor, då ett ”klonkljud” hörs för varje bricka. När alla brickorna är uppe får 

flickan göra om proceduren med att ta ner brickorna. Läraren instruerade först flickan snabbt och flickan 

klarade övningen självständigt. Läraren kontrollerade inte momenten som flickan gjorde. 

 

Observation 7 skildrar en förmiddag när hela klassen fick åka till centrum och köpa blommor eller grönsaker 

för max tio kronor. Barnen får hjälp att handla från butiksbiträden och tre pedagoger.  Observation 8 visar en 

gemensam undersökning vid en samling av en vandrande pinne som blev mätt med linjal där längden blev 

dokumenterad i ett gemensamt stapeldiagram. Alla barnen som vågade fick känna på den vandrande pinnen. 

Läraren instruerade barnen lugnt, strukturerat och tydligt. I observation 9 får barnen individuellt 

dokumentera skriftligt och symboliskt egna plantor genom att känna, mäta, räkna och lukta på dem i ett 

naturvetenskapligt tema. Instruktionen från läraren hade skett genom en genomgång inför hela klassen som 

då satt på en matta. Läraren instruerade barnen strukturerat, tydligt och flera gånger muntligt och skriftligt. 

De flesta barn visst ändå inte vad de skulle göra. Barnen arbeta vid sina arbetsplatser där barnen i år tre 

uppmanades av läraren att hjälpa barnen i år ett. Detta temaarbete förekommer även på traditionella skolor. 

Observation 10 visar att hela klassen har matematik en förmiddag på en fotbollsplan där barnen tillverkar 

tredimensionella geometriska föremål av snö. Barnen hade tidigare på morgonen fått en genomgång om de 

geometriska formerna i klassrummet där läraren bland annat visade formerna rätblock, kub, prisma, klot och 

kon i trä där alla föremålen var i färgen blå. Läraren instruerade lugnt ett föremål i taget muntligt och 

skriftligt. Barnen hade roligt i snön och arbetade gruppvis tillsammans. Observation 11 skildrar ett barn som 

arbetar med addition utifrån tal på plastkort och plastpengar som ska se ut som riktiga pengar. Materialet i 

pengar känner jag igen från traditionella skolor. Observation 12 visar en flicka som använder en snottra 

(plastbit med ett snöre) för att träna addition. Snottror har jag mött på traditionella skolor och tränar de fyra 

räknesätten var för sig. På baksidan finns en felkontroll.  
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Analys av de tre första observationerna 

I observation 1 arbetar barnet med det färgkodade materialet dekanomial, pärlstavar som i detta falla 

symboliserar multiplikationstabellen. Barnet fick plocka stavar med händerna från asken, övningen repeteras 

vilket är typiskt för montessoripedaogogiken. Pedagogen hade en grundläggande lektion, ingen 

trestegslektion. Mycket av pojkens energi gick åt till att skriva multiplikationen på matematikspråk i sin 

skrivbok, eftersom varje räkneuppgift hamnade på varannan rad och inte på varje som läraren sa att han 

skulle skriva. Materialet försvårade för pojken att se multiplikationen. Pojken räknade stavarna i treans 

multiplikation och inte pärlorna.  

I observation 2 hade pedagogen en grundläggande lektion till materialet dekanomialet, kvadraterna där 

färgassociationer till kvadrattal underlättar inlärningen. Barnen hade referenser till materialet, kände igen 

kvadraterna och kunde associera kvadrattalen till färgen upp till talet 49. Vid högre tal blev blev det lite 

svårare. Den sista guldiga kvadraten som symboliserade kvadrattalet 100 kommer barnen aldrig att glömma. 

När läraren tog upp den guldiga kvadraten behövde barnen inte tänka efter.  

I observation 3 arbetade en pojken med ett material som synliggjorde arean på ett bräde i samband med 

mulitplikation. Alla pärlor är av samma färg (isolering). Pojken fick samtidigt träna pincettgreppet eftersom 

pärlorna är så små. Pedagogen hade en grundläggande lektion för pojken som snappade upp idén direkt och 

lämnade resten av brädet med tomma hål efter två multiplicerat med fyra. Eftersom resterande hål i tvåans 

multiplikationstabell var fulla med pärlor efter rasten kan materialet lockat andra barn till nyfikenhet. 

Analys av de övriga sammanfattade observationerna  

Barnen arbetade i åldersintegrerade klasser. Undervisningen består av miljövariation tillexempel centrum, 

klassrum och natur.  Positionssystemet lärs in via ett färgkodat material, färgkodningen bestod gröna ental, 

blåa tiotal, röda hundratal och gröna tusental. Färgkodningen underlättade lärandet. I Observation 9 arbetar 

barnen med material med begreppet isolering, den vita snön framställer de geometriska formerna. I 

observation 6 aktiveras även hörselsinnet med det speciella ”klonkljudet”. Klassrummen hade ingen kateder, 

barnen arbetade på golvet på mattan eller vid sina arbetsplatser som var placerade gruppvis. De arbetade 

mycket tillsammans men med olika saker. Ibland arbetade barnen även gruppvis som vid observation 9 med 

samma sak. Ingen av pedagogerna höll en trestegslektion, dock var de noga med att gå igenom materialet för 

varje barn (grundläggande lektionen). Endast ett av materialet av det sensomotoriska materialet bestod av 

felkontroll, snottran. De flesta pedagoger däremot kontrollerade att barnen använde materialet på rätt sätt 

både under och efter övningen. Barnen kontrollerade, hjälpte varandra i spel (lastbilsspelet) som de tyckte 

var roligt och som också gick ut på att lära sig positionssystemet. Många av de sensomotoriska materialen 

jag noterade klassrummet är specifikt för montessoripedagogiken och många av materialen finns även på 

traditionella skolor. Atmosfären var präglad av arbetsro, struktur och trivsel. Barnen planerar och utvärderar 
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sitt eget arbete en gång i veckan skriftligt i sin veckodagbok.  Alla barnen fick även skriftlig respons från 

föräldrar och läraren.  

Resultatsammanfattning  

Det sensomotoriska materialet består av tre huvudtyper; färgkodning, isolering och felkontroll.  

Utifrån intervjuerna framkom det att det sensomotoriska materialet bidrog till att eleverna fick positiva 

upplevelse och attityder vilket i sin tur främjar lärandet. Barnen utvecklar sin motorik, intellekt, arbetsglädje, 

självkänsla och stimuleras till nyfikenhet. Sinnena har betydelse för lärandet där handen är hjärnans 

förlängda arm som skapar ett muskelminne av övningar. Det senosomotoriska materialet konkretiserar 

matematikens abstraktioner och består av är upprepning av övningar. Barnen måste befästa sin kunskap 

innan de går vidare till nästa moment. Undervisningen är individanpassad, barnen arbetar med eget arbete i 

sin egen takt. Det typiska för montessoripedagogiken är också att hålla en trestegslektion; namnge föremål, 

övning och förhör. Pedagogens roll är att hålla sig i bakgrunden.  

I observation 1 framkom det att övningarna bestod av ett upprepande av plockande av material 

(repetitioner). Det färgkodade materialet tycktes försvåra lärandet.  I observation 2 framkom det att 

färgkodat material underlättar lärandet. I observation 3 framkom det att materialet med isolering 

underlättade lärandet. Detta material som bestod av små pärlor tränade även pincettgreppet. 

Sammanfattningen av övriga observationer visar att lärandet består av miljövariation tillexempel centrum, 

naturen och klassrummet. Färgkodningen i positionssystemet har andra färger än materialet dekanomial och 

arbetssättet består även här av ett upprepande av plockande av brickor. Det sensomotoriska materialet kunde 

även bestå av plantor, blommor, vandrande pinnar och snö. Undervisningen, den grundläggande lektionen, 

skedde både individuellt och gruppvis. Det förekom ingen trestegslektion. Barnen arbetade oftast med 

individuella uppgifter men tillsammans. Vid ett tillfälle arbetade barnen även gruppvis.  

Analys och diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas svaren till frågeställningarna. En jämförelse görs mellan teori och empiri. I 

början av avsnittet beskrivs det karaktäristiska för det sensomotoriska materialet. Därefter följer det 

sensomotoriska materialets betydelse för lärandet och slutligen Montessoris pedagogiska grundtankar när 

det gäller arbetsätt samt materialets användning.  I avsnittet dras paralleller till de traditionella lärteorier som 

jag tar upp i teorin. Jag drar även mina egna slutsatser. Avslutningsvis beskrivs idéer om fortsatt forskning. 
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Det karaktäristiska för det sensomotoriska materialet  

Det karaktäristiska för Montessoris material som jag noterade under min vistelse på denna montessoriskola 

var främst material med färgkodning. Där fanns specifikt materialet dekanomial som består av pärlor och 

bygger på färgkodning så att barn kan associera materialet till olika matematiska fenomen i enlighet med 

Malmborg (1977) och Polk Lillard (1976). Ett annat material med färgkodning var även växelspelet som 

skapade associationer till positionssystemet. Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (1997) ger exempel 

på icke färgkodat material som går under begreppet isolering. Ett exempel från intervjuerna är 

magnetpusslet bråkfamiljen där alla cirklar och cirkelsektorer var röda. Min slutsats är om cirkelsektorerna 

hade varit i olika färger hade materialet gett ett väldigt rörigt intryck. Cirklarnas syfte, divisionen, hade inte 

synliggjorts. De röda cirklarna upplevde jag kom fram väldigt tydligt via den bakomliggande gröna 

kontrastfärgen . Observation 3 synliggör också arean i ett tidigt skede eftersom alla pärlorna är röda. Min 

slutsats att detta material (multiplikationsbrädet) även synliggör matematik som barnen möter senare i sin 

matematikutveckling, tillexempel tänker jag själv bland annat på kvadreringsreglerna och konjugatregeln 

(Matematik B).  Observation 6 synliggör geometriska figurer i snö (isolering). De geometriska formerna 

upplevde jag som mest framträdande när barnen höll de i handen än när de låg nere i snön. För att förtydliga 

geometrifigurerna ytterligare är mitt förslag att man kan lägga ett svart lakan på marken på snön som man 

kan lägga alla föremålen på. Den svarta kontrastfärgen från lakanet skulle då lyfta fram de vita 

geometrifigurerna ännu skarpare.  

Utifrån intervjuerna är många av de sensomotoriska materialen utformade för självinlärning genom 

felkontroll (vilket även Montessori, 1965 och Polk Lillard, 1976 påpekar). Observationerna visar att endast 

ett material med felkontroll användes, nämligen snottran. Snottran finns även på traditionella skolor och 

känns därför inte typiskt för montessoriskolor. Min slutsats är att felkontroll inte är så vanligt på denna 

montessoriskola som litteraturen ger sken av. Utifrån intervjuerna är min slutsats att material med felkontroll 

kan förekomma oftare för främst för barn med behov av särskilt stöd och eller för barn med bristande 

förkunskaper från förskolan. Material som nämnts i intervjun med felkontroll är bland annat spollådan som 

tränar antalsuppfattningen. Utifrån observationerna är det sensomotoriska materialet även blommor, plantor 

och vandrande pinnar. Dessa fick barnen utforska genom att bland annat känna på, lukta och mäta. 

Det sensomotoriska materialets betydelse för lärandet 

I intervjuerna framkom det att det sensomotoriska materialet synliggör matematikens abstraktioner, vilket i 

sin tur gör att barnens självtillit och attityder till matematik förbättras (vilket även påpekas av Ahlberg, 

1995, Donabella & Rule, 2008; Klinta 1998; Megnin, 1995; Skolverkets nationella kvalitetsgranskningar, 

2003). Ahlberg (1995) och pedagogerna poängterar att när barn både ser, hör och känner talen utvecklar de 

en helhetsförståelse för matematik. Alla observationerna utom en får barnen en övervägande 

helhetsförståelse matematik. Sinnen som barnen aktiverade under observationerna som jag noterade var syn, 
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hörsel, lukt och känsel. Tillexempel fick barnen i observationerna känna på snö, vandrande pinne, lukta på 

växter och upprepat plocka med material. Materialet i observation 6 innehöll även ett ”klonkljud”. Två av 

pedagogerna i intervjun påpekar hörseln som en viktig inlärningskanal. Det skulle även vara intressant i 

framtiden att barnen även fick möta ett material med smakupplevelser för att få in det femte sinnet, 

tillexempel göra en gemensam fruktsallad för att få in till exempel laborativ division.  

Min slutsats att upplevelsen från det sensomotoriska materialet inverkar på lärandet och gör att man 

kommer ihåg, särskilt om man upplever matematiken som lustfyllt via sina sinnen. Lillard och Else-Quest 

(2006) konstaterar att barn med goda förkunskaper är bättre rustade att möta matematik som kommer senare 

i deras matematikutveckling. Min slutsats är om elever upplever matematiken för svår blir den inte rolig. 

Om eleverna i observationerna inte hade något laborativt material är jag tveksam till att många elever skulle 

förstå tillexempel positionssystemet. I observation 3 upplevde jag att pojken ansåg att multiplikationen var 

för enkel. I detta fall kan det vara så att han inte behövde laborativt material. Risken finns att han blir 

understimulerad, dock om han skulle hoppa över momentet skulle de kunna ge svårigheter för pojken på sikt 

vid större multiplikationstal. Observation 5 synliggör växelspelet tydligt positionssystemet, barnet förstår 

varje tals värde.  

Maria Montessori (1965) själv konstaterar att sinnesintrycken från materialet organiseras till en inre mental 

ordning, ”intelligens ”skapas. Detta beskriver Dvoretsky (1977); Goddard (2004) och Klinta (1998) som 

perception. Även Piaget (1968) beskriver intelligensen genom en växelverkan av assimilation och 

ackommodation. Observation 1 visar på att det färkodade materialet försvårade lärandet. Pojken hade ännu 

inte ackommoderat mulitplikationstänket. Min slutsats är att stavar med tätt ihopsatta pärlor i samma färg 

synliggör visuellt i första hand staven och inte pärlorna (multiplikationen). Det kan ha underlättat för pojken 

att arbeta med stavar med pärlor i varannan färg eller att pärlorna satt glesare på staven. Observation 2 visar 

att färgkodning underlättar lärandet. Barnen kunde associera fägerna till nästan alla talen. I detta avseende 

hade barnen referenser till tidigare erfarenheter vilket kan ha saknats hos pojken i observartion 1.  En av 

pedagogerna i intervjun konstaterar att det sensomotoriska materialet är en särskild god hjälp för elever med 

behov av särskilt stöd vilket även understryks av Donabella & Rule (2008). 

Övriga fältanteckningar, observationer pekar på att barnen hade  lätt att greppa positonssystemet där 

färgkodningen bestod av gröna ental, blåa tiotal, röda hundra tal och gröna tusental. Observation 3 synliggör 

de enfärgade pärlorna multiplikationen (isolering) samt observation. Min slutsats är om brädet hade bestått 

av pärlor i olika färger hade det gett ett plottrigt intryck. Jag noterarde att pojken använde pincettgreppet till 

de små pärlorna som såg ut som lingon, vilkent enligt Malmborg (1977) utvecklar finmotoriken, 

skrivinlärningen. Min slutsats är att detta plockande även tränar koncentration och tålamod.  
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Leong & Horn (2010) hävdar att det sensomotoriska materialet bildar livslånga metaforer. Min slutsats 

utifrån intervjun är att det är att associationer som är typiskt för montessoripedagogiken är betydelsefullt för 

lärandet. Det gör att man förstår och kommer ihåg. En av pedagogerna beskrev associationer av hur man 

skriver siffror till exempel åttan som en racerbana. Observation 1, 2 och 5 innehöll material med 

färgassociationer där arbetssättet som bekant var ett upprepande av repetitioner, plockade av material. Min 

slutsats är att samma rörelser och perception under en längre tid gör att man befäster kunskapen ordentligt. 

Utifrån intervjun är det essentiellt att eleverna verkligen förankrade kunskapen innan de fortsatte till nästa 

moment. En av pedagogerna påpekar att förståelsen är fokus för montessoripedagogiken. Enligt nuvarande 

kursplan (Skolverket, 2010-12-02) för matematik och Lpo94 ska skolans studier bidra till ett livslångt 

lärande.  Detta är naturligtvis en utmaning eftersom barns bakgrund, förutsättningar, behov, lust och lära 

enligt min erfarenhet påverkar inlärningen. Utifrån vad som kom fram i intervjun stimuleras barnen till ett 

lustfyllt lärande, nyfikenhet och god självkänsla. När barnen upptäcker att de kan själva får de en a-ha 

upplevelse. Denna respons, positiva förstärkning som kommer inifrån ger barnen även en inre fullbordan av 

att lyckas, något som Ormrod (2006) med sin behavioristiska teori var inne på. Skinner (1984) menar att 

förstärkning formar människans beteende. Min slutsats är att motivationen kommer inifrån, när barn lyckas 

vill de lära sig mera. Det är därför extra viktigt att barnen inte arbetar med för svåra moment. Utifrån 

intervjun och teorin har det sensomotoriska materialet en svårighetsgradering, går från det konkreta till det 

abstrakta.  

Pedagogiska grundtankar gällande arbetssätt och materialets användning 

Utifrån intervjun är det typiska för montessoripedagogiken att göra en trestegslektion. Montessori (1965) 

sammanfattar trestegslektionen i ordningen namnge, igenkännande och artikulation. Utifrån intervjun 

sammanfattas trestegslektionen genom att namnge, träning och förhör. Utifrån intervjun lämpar sig 

trestegslektionen bäst till barn i behov av särskilt stöd eller till barn med bristande förkunskaper. I 

trestegslektionen ska barnen använda känselfingrarna (pek och långfinger) och i första hand den dominanta 

handen. Observationerna visade att ingen trestegslektion gjordes.   

I de flesta observationer utförde pedagogerna däremot en grundläggande lektion. Enligt Montessori (1965); 

Polk Lillard (1976); Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds (1997) utförs den grundläggande lektionen 

kortfattat av pedagogen. Mitt intryck av den grundläggande lektionen i observationerna var att den var tydlig 

och grundlig men inte alltid kortfattat. Till skillnad mot trestegslektionen som beskrivs i intervjun använde 

inte barnen i den grundläggande lektionen några känselfingrar (pek och långfinger), och lämnades mellan 

omgångarna att utforska materialet självständigt. Utifrån intervjun är pedagogens roll inte att servera svaret 

till barnen, utan låta barnen få tänka själva. Megnin (1995) framhåller att när barn får utforska material 

utvecklar de självständighet. Barnen i observationerna fick arbeta i sin egen takt tills de blev klara. Genom 

detta arbetssätt kunde barnen fokusera på ett ämne i taget, vilket kan vara en fördel än att få dagen 
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sönderstyckad av flera schemalagda ämnen. Även Piaget (1968) förespråkar undersökande arbetssätt. Alla 

observationerna utom observation 2 innehöll undersökande arbetssätt.   

Malm (2003:50) lyfter fram kritik mot Montessoris teorier till exempel kan barn bli egocentriska och 

likgiltiga genom individuellt arbete. Mina observationer visar att barnen främst arbetade tillsammans men 

med olika saker. Barns individuella uppgifter stimulerar andra barns nyfikenhet (till exempel i observationen 

med lastbilsspelet). Observationerna visade att barnen hade individuella utvecklingsplaner, vilket gör att 

barnen arbetar utifrån sina egna förutsättningar.  Barnen arbetade även i åldersintegrerade klasser (i enlighet 

med bland annat Montessori Jr., 1992). Interiören bestod av bänkar placerade i grupper. Observationen 

visade att barnen arbetade tillsammans oftast med olika saker. I observation 4 och 9 hjälpte eleverna 

varandra. Vygotskys hävdar att elever endast kan nå sin proximala utvecklingszon med hjälp av en 

kunnigare kamrat, (Newman & Holzman, 1993). Även Säljö (2000) poängterar att lärandet endast sker i ett 

socialt samspel. Min slutsats är att individuellt arbete utvecklar självständighet och att barnen på denna 

skola även arbetar tillsammans. Utifrån intervju och observation planerar barnen sina arbeten skriftligt i sin 

veckodagbok. I den får barnen skriftlig respons från både lärare och barn. Barnen får även utvärdera sig 

själva. Min slutsats är detta leder till självinsikt. Montessori (1965)  anser att denna frihet gör att barnet kan 

finna sin egen ”koncentrationskurva” som går under begreppet arbetscykel. För att barnet ska kunna 

upptäcka sin arbetscykel är det är viktig att barnet får arbeta ostört under en längre tid. Kunskapen 

inhämtas med hela kroppen vilket även påpekas av pedagogerna i intervjun.  

Dvoretsky (1977); Goddard (2004) och Klinta (1998) konstaterar att elevers perceptionsförmåga påverkas 

av hur pedagogen synliggör, framhäver och strukturerar lärandet. I observation 1 instruerar pedagogen 

barnet tydligt genom en grundläggande lektion, dock hade pojken svårt att förstå materialets syfte. I 

observation 2 framhäver pedagogen en kvadrat i taget, där hon även benämner materialet två gånger var så 

att hörselsinnet aktiveras. I observationen 3 förklarar och visar pedagogen materialet lugnt och tydligt. 

Observation 4 visar att läraren inte alls instruerade materialet, utan en kunnigare kamrat tar eget initiativ i 

stället. Barnen hade roligt. I observation 5 instruerade pedagogen tydligt och lugnt ett moment i taget så att 

barnet förstod och inte tappade bort sig på vägen. Pedagogen var noga med att kontrollera att varje moment 

hade gått rätt till. I observation 6 instruerar läraren snabbt vad barnet ska göra och går därifrån. Barnen 

förstår ändå. Ingen kontroll görs av läraren emellanåt för att se att barnet använder materialet på rätt sätt. I 

observation 7 fick en del barn hjälp av butiksbiträden och tre pedagoger att handla. Undervisningen var 

verklighetsanknuten. Min slutsats är att undervisningen därför blev meningsfull. I observation 8 mäter 

läraren först en vandrande pinne i en lugn atmosfär först för barnen, och sedan fick de barn som ville mäta. I 

observation 9 instruerade läraren strukturerat muntligt och skriftligt flera gånger vad barnen skulle göra. 

Trots detta hade många barn svårt att veta vad de skulle göra. Detta beteende från barnen är något jag känner 

igen från även traditionella skolor. Min slutsats är att yngre barn har svårt att följa längre instruktioner. 
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Pedagogen i observation 10 beskriver de geometriska former muntligt, skriftligt och genom att visa hur de 

olika figurerna ser ut. Pedagogen förklarar samma matematiska termer flera gånger tydligt och strukturerat. 

Barnen får bygga samma geometriska figurerar senare utomhus i snö och visa för tre pedagoger. Barnen 

hade roligt. I observation 11 och 12 löser barnet uppgiften självständigt. 

Megnin (1995)  framhåller att det sensomotoriska materialet ska vara ett igenkännande, går från det 

konkreta till det abstrakta och har inbördes relationer (tillexempel går det 10 stycken guldiga 100-kvadrater 

i 1000-kuben). Egenskaperna är flexibla för flera begrepp, syften och progression. Tillexempel kan man 

med materialet dekanomial träna både antalsuppfattning och multiplikation (Malmborg 1977, Montessori, 

1965; Polk Lillard, 1976 påpekar additionen).  Pojken i observation 1 hade svårt att hålla isär räknesätten 

addition och multiplikation. Detta kan beror på att  han ännu kanske inte hade några referenser till 

färgassociatoner inom multiplikationstabellen eller att pärlstavarnas färgkodning förvillar eftersom att färgen 

tydliggör staven och inte pärlorna. Pärlorna på staven sitter väldigt tätt.  Därför skulle en trestegslektion där 

barnet hade fått repetera begrepp och känna materialet, pärlorna med känselfingrarna varit till hjälp. I 

observation 2 däremot hade barnen övervägande lätt för att associera kvadraters färg till olika kvadrattal.  

Min slutsats är att barnen måste få en chans att bygga upp referenser till till tidigare erfarenheter för att få ett 

igenkännande till det sensomotoriska materialet. Detta påpekas även specifikt av två av pedagogerna som 

viktigt under intervjun.  

Utifrån intervjuerna är många av de sensomotoriska materialen utformade för självinlärning och felkontroll. 

Felkontrollen utvecklar barns insikter och självständighet (Montessori, 1965 och Polk Lillard, 1976). Under 

mina observationer förekom endast ett sensomotoriskt material med felkontroll på lågstadiet (snottran). 

Observationerna visar att pedagogerna kontrollerade att barnen använde materialet på rätt vis både under och 

efter övningen. Min slutsats är att inte barnen lämnas vind för våg utan följs upp av pedagogerna så att de 

använder materialet på rätt sätt och inte lär sig fel (till exempel i observation 5). Det finns en möjlighet att 

felkontrollerande material förekommer vid andra tillfällen än mina observationer.  

Pedagogerna poängterar det betydelsefulla i att vid barns arbete med det sensomotoriska materialet 

aktiveras med hjälp av sinnesorganen och rörelse, ett muskelminne som stöd för lärandet. I observation 2 

kunde barnen associera materialet och dess syfte till tidigare erfarenheter. I observation 1 och 3 plockar 

barnen upprepade gånger upp material. Utifrån intervjun och Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 

(1997)  är handen hjärnans förlängda redskap där det sensomotoriska materialet förfinar sinnesintrycken 

som öga och handkoordination. Även hörsel nämns som en viktig del i inlärningen. Dock var det endast ett 

material (observation 4) som bestod av specifikt hörselljud. En av pedagogerna beskriver antalsuppfattning i 

samband med ljud, ental som trillar ner i en burk.  
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Avslutningsvis drar jag slutsatsen att det sensomotoriska materialet är ett betydelsefullt och roligt 

hjälpmedel i matematikundervisningen för många unga och även äldre elever. Utifrån resultatet består 

lärandet av en miljövariation, vilket även påpekas av Polk Lillard (1976) och Montessori (1965) är en viktig 

del i montessoripedagogiken. Min erfarenhet av det sensomotoriska materialet därför bjuder på mångsidiga 

upplevelser. Denna montessoriskola hade många laborativa material i matematiken som är specifikt för 

deras pedagogik (speciellt materialet med färgkodning tillexempel dekanomial), men montessoriskolan hade 

också material som även finns på traditionella skolor. Min tidigare erfarenhet är också att en traditionell 

skola med matematikprofil har ett större upplägg matematikmaterial, även de med ett pedagogiskt syfte, än 

denna montessoriskola. Min slutsats är att Montessoris sensomotoriska material är ett bra komplement till 

traditionella och övriga skolor. Det sensomotoriska materialet är ett särskilt bra redskap för barn med behov 

av särskilt stöd och för elever som har matematiksvårigheter.  

Fortsatt forskning 

Denna undersökning är utförd på endast en montessoriskola. Det skulle vara intressant att göra samma 

undersökning på flera montessoriskolor i Sverige för att se om resultatet blir annorlunda och för att lära mig 

mera om deras matematikmaterial som är genomgripande. Det skulle även vara spännande att göra en 

jämförelse mellan montessoriskolor och övriga skolor i Sverige för att se om det finns några skillnader i 

barns matematikförmågor.  
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Bilaga 1 - intervjuguide 

 

Frågor till intervju med Montessoripedagoger på lågstadiet. 

 

1. Berätta hur du som Montessoripedagog arbetar med laborativt matematik i lågstadiet?  

2. Hur ser den pedagogiska verksamheten ut kring matematik? Finns det några 

bakomliggande tankar? 

3. Beskriv det något konkreta materialet som ni och barnen använder.  

4. Varför använder ni sensomotoriskt material? Finns det några särskilda tankar bakom?  

5. Vilken roll har du som pedagog i Montessoriverksamheten kring laborativ matematik 

och konkret material? Använder ni annat material än bara Montessorimaterial för att 

konkretisera matematiken och i så fall hur ser ni på det? 

6. Brukar du som Montessoripedagog använda annat material än Montessorimaterial?  

7. Hur länge har du arbetat som Montessoripedagog? 

8. Hur länge har du arbetat som lärare? 

9. Vilken utbildning har du? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 – Tider intervju och observation 

 

Intervjuer 

Nr. 1: Intervju genomförd 2010-09-22, kl. 13.15 - 14.30 pedagog A 

Nr. 2: Gruppintervju genomförd 2010-10-21, kl. 13.00 - 14.30 pedagog B  

  Gruppintervju genomförd 2010-10-21, kl. 13.00 - 14.30 pedagog C 

Nr. 3: Intervju genomförd  2010-10-21, kl. 15.00 - 15.30 pedagog D 

Nr. 4: Intervju genomförd   2010-10-21, kl. 15.00 - 16.00 pedagog E 

 

Observationer 

Nr. 1: Observation genomförd  2010-03-18 - 2010-03-19 kl. 8.00–13.00  

Eget arbete med avbrott från samling, rast och lunch 

Nr. 2: Observation genomförd  2010-03-09 kl. 12.00–13.00 Undervisning helklass  

Nr. 3: Observation genomförd 2010-10-19 kl. 10.20–11.00 


