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Syfte: Studiens syfte är att undersöka och belysa elevers och lärares 
uppfattningar om matematik i användningen av 
guldmaterialet kopplat till matematikböckerna i en 
Västsvensk Montessoriklass. 

Bakgrund De teoretiska utgångspunkterna innehåller en redovisning av 
Lpo 94 samt kursplaner i matematik men även utvalda delar 
kring Maria Montessori och hennes pedagogik. Följt av 
relevant litteratur och tidigare forskning kring matematik-
undervisningen med inriktning på laborativ matematik.

Metod: Studien är en kvalitativ undersökning där empirin bygger på 
intervjuer. Undersökningen grundar sig på åtta stycken 
elevers samt två lärares uppfattningar. Kvalitativ metod 
kännetecknas genom att upplevelser, uppfattningar, 
egenskaper, erfarenheter undersöks för att förstå egenskaper 
av det fenomen som undersöks. 

Resultat: I resultatet framgår det att matematikböckerna har en central 
roll i matematikundervisningen och eleverna har svårigheter 
att relatera matematiken till deras vardag. Det andra som 
framkommer är att guldmaterialet bidrar till att eleverna får 
en ökad abstraktionsförmåga. Eleverna ser dock arbetet med 
materialet som både arbetsamt och tidskrävande.  

Diskussion: Avslutningsvis diskuterar vi vald metod och studiens resultat 
i förhållande till tidigare forskning och litteratur i ämnet



Abstract 

Study: Degree project in teacher education, Advanced level, 15 p 
University of Skövde 

Title: I don’t like to use pearls […] the brain is the best”

Number of pages: 41

Author: Rebecca Pehrsson, Anna-Maria Sundberg

Tutor: Urban Carlén

Date: January 2011

Keywords: School, Montessori, gold materials, mathematic books, 
laborative working methods, abstract capacity, pedagogic

Purpose: The purpose of the study is to examine and emphasize pupils 
and teachers comprehension of mathematics and the use of 
the gold material in the use of the mathematic books in a 
West Swedish Montessori class. 

Background: The curriculum of the obligatory educational system (Lpo 
94) is presented and the syllabus of mathematics but also 
chosen parts of Maria Montessori and her pedagogic. 
Relevant literature and previous research will be discussed. 
The direction will be to highlight mathematic education with
focus on laborative mathematics.

Method: The study is a qualitative research and includes a number of 
interviews. The research is based on eight pupils and two 
teacher’s comprehension. Qualitative method characteristic
is comprehension, attribute and experiences to view and 
understand the attribute of the study’s phenomenon.

Result : The mathematic books have a central role in the mathematics 
education and the pupils have a difficulty to relate the 
mathematics to their own life. The second consequence is 
that the gold materials contribute to a higher abstraction
capacity. But the pupils think that working with the materials 
is both capacity and time demanding. 

Discussion We discuss the chosen methods and the result of the study in 
relation to previous research and literature of the topic.
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1 Inledning

På lärarutbildningen vid Högskolan i Skövde fann vi ett gemensamt intresse för hur 
matematikundervisning kan bedrivas inom Montessoripedagogiken. Pedagogiken som 
Maria Montessori (1870-1952) skapade under 1900-talets Italien har inspirerat oss. Vi 
vill kunna använda oss av det laborativa arbetssättet som Montessori har utformat i 
undervisning. Utifrån detta har vi sedan tagit våra utgångspunkter i arbetet med 
föreliggande studie. Vi har valt att belysa ett hjälpmedel som benämns ”Guldmaterialet” 
efter sitt karaktäristiska utseende. Materialet är ett laborativt material som stöd för att 
räkna tal, på så vis ökar abstraktionsförmågan i matematiken. Sköld Wennerström och
Bröderman Smeds (1997) betonar att när eleverna har förvärvat kunskaper så pass väl, 
att de behärskar denna kunskap utan att använda material till hjälp, och dessutom kan 
räkna endast med tankens hjälp så har de uppnått en abstrakt förmåga Guldmaterialet 
används i en Västsvensk Montessoriskola som ett komplement till matematikböckerna. 
Guldmaterialet är uppdelat i entalskulor, tiotalsstavar, hundratalsplattor samt 
tusentalskuber för att skapa en matematisk begreppsuppfattning bland eleverna. Tanken 
med studien är att utveckla kunskaper och förståelse kring hur elever och lärare 
uppfattar och använder guldmaterialet kopplat till att räkna tal i matematikböckerna.

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94 (Utbildningsdepartimentet 2006) står det att undervisningen skall vara saklig samt 
allsidig. De poängterar vikten av att skolan använder sig av både teoretisk kunskap och 
praktisk kunskap i undervisningen. Eleverna skall få utforska, pröva att tillägna sig olika 
efterenheter samt kunskaper. 

Wennerström och Bröderman Smed (1997) belyser Maria Montessoris grundtankar 
inom matematikundervisningen. Det laborativa materialet skall ha en central roll i 
matematikundervisningen. Orsaken till inriktning av studien är att vi anser att det är 
viktigt att alla lärare använder sig av ett laborativt arbetssätt i sin 
matematikundervisning. Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi 
observerat att det laborativa arbetssättet ofta glöms bort till förmån av matematikboken. 
Matematiken blir på så vis inte allsidig som Lpo 94 förespråkar. De praktiska 
arbetsätterna tenderar att försvinna i undervisningen och ersätts med enbart teoretisk 
kunskap bundna till läromedel. Malmer (2000) framhåller att viktiga moment så som 
diskussioner och arbete med laborativt material inte anses hinnas med av många lärare 
och elever eftersom de annars inte hinner arbeta med matematikboken. Eleverna får inte 
tillfällen att uppleva matematiken i ett sammanhang, alltså där kunskapen blir 
användbar i praktiken. Malmer understryker att lärare introducerar det abstrakta 
symbolspråket för tidigt i elevernas matematikundervisning. Den abstrakta matematiken 
bidrar till att eleverna får svårt att förstå den.

Skolverket (2003) pekar på en nedgående trend i elevers intresse för matematik 
eftersom de har svårt att se kopplingen mellan matematiken och elevernas vardag. Vi 
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anser att det är viktigt att blivande och yrkesverksamma lärare blir medvetna om 
elevernas uppfattningar om laborativt material samt matematikboken. Lärare skall 
främja kopplingen mellan teori och praktiskt användande av matematiken. För att alla 
elever skall få en förståelse för matematiken är det angeläget att lärarna använder sig av 
ett laborativt arbetssätt, samtidigt som eleverna upptäcker det lärorika i att använda ett 
laborativt material såsom guldmaterialet.
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2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka och belysa åtta elever i årskurs 1-3 och två lärares 
uppfattningar om matematik, i användningen av guldmaterialet kopplat till 
matematikböckerna i en Västsvensk Montessoriklass. 

2.1 Frågeställningar
Hur uppfattar eleverna matematiken med stöd av guldmaterialet kopplat till arbetet i 
matematikböckerna?

Hur uppfattar lärarna användning av guldmaterialet kopplat till arbetet i 
matematikböckerna?

Vilka konsekvenser för lärandet framkommer med att lära sig matematik med stöd 
av guldmaterialet?

Med kunskapen från elevernas uppfattningar och lärares kunskaper om att arbeta med 
guldmaterialet kan vi skapa grund till ökad förståelse av matematikens villkor för 
eleverna i klassrummet. Utifrån studien ges även kunskap om vilka didaktiska 
konsekvenser som denna form av laborativt arbetssätt får för yrkesprofessionen.
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3 Begreppsdefinitioner

Abstrakt
När eleverna har förvärvat kunskaper så pass väl, att de behärskar denna kunskap utan 
att använda material till hjälp, och dessutom kan räkna endast med tankens hjälp så har 
de uppnått en abstrakt förmåga (Sköld Wennerström & Bröderman Smeds 1997). Det är 
de matematiska begreppen och sambanden till hur eleverna tänker och använder dessa 
som är vår definition av begreppet abstrakt.  

Konkret
Sådant som människan kan uppleva med sina sinnen, såsom se och känna (ta på) blir 
konkret (Rystedt & Trygg 2005). Föremål och dess hantering utgör exempel på vad som 
är konkreta i vår definition.

Laborativ undervisning
Nationalecyklopedin definierar begreppet laborativ undervisning genom följande:
”Metoder för undervisning och inlärning med stöd av experiment och försök, vanligen i 
naturvetenskapliga ämnen” (Nationalencyklopedin, nätupplagan 2010). Således 
använder vi laborativ matematik när eleverna får arbeta med konkret material för att få 
en förståelse av matematiska begrepp. 

Montessorimaterial
Nationalencyklopedin beskriver att Montessorimaterialen är ”arbetsmaterial för 
praktiska, sinnestränande och intellektuella övningar” (Nationalencyklopedin, 
nätupplagan 2010). Montessorimaterialets utformning består därmed av ett flertal 
konkreta material som till exempel guldmaterialet.

Uppfattning
Uppfattning definieras på följande vis: ”personligt sätt att betrakta och bedöma ngt: 
mening, åsikt” (Nationalencyklopedin, nätupplagan 2010). Mänskliga uppfattningar om 
ett fenomen är en ståndpunkt som skiljer sig och har liknelser med andra människors 
uppfattningar om samma fenomen.

3.2 Begreppsdefinitioner utifrån kommande resultat
I resultatet kommer det att nyttjas olika begrepp. Här kommer en definition på dessa så 
att läsaren lättare skall kunna följa resultatet.

Mattekul
Mattekul är ett läromedel med flera böcker som fokuserar på olika delar inom 
matematiken. De böcker som finns är labbkul, spelkul, problemkul, enhetskul samt 
träna-häften. Den huvudsakliga tanken är att eleverna skall kunna lära i sin egen takt, på 
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olika sätt och med olika sinnen. Mattekul är uppbyggt kring Träna-häftena och häftena 
tränar specifika talområden. (Serholt 2004). 

Matematikböcker 
I intervjuerna definierar de Träna- häftena som matematikböckerna. Häftena består 
endast av 24 sidor vardera. Träna-häftena är uppdelade i olika talområden och räknesätt: 
addition, subtraktion, division och multiplikation. Om eleverna har svårt att lösa 
uppgifterna i Träna- häftena behöver de återvända till labbkul, för att få en större 
förståelse för talen.  (Serholt 2004).

Labbkul
Labbkul är en del av Mattekul och är dess viktigaste bok. Den utgör grunden till 
förståelsen för matematikens olika tillämpningar. Övningar i boken utgår ifrån ett 
laborativt material gjort av piprensare och pärlor. (Serholt 2004).

Guldmaterialet
Guldmaterialet är ett montessorimaterial som används för de konkreta 
räkneoperationerna som tränar begrepps- och antalsuppfattningen. Guldmaterialet är 
uppdelat i entalskulor, tiotalsstavar, hundratalsplattor samt tusentalskuber. Lärarna 
introducerar guldmaterialet redan på Montessoriförskolan. Materialet fortsätter sedan att 
användas i skolan.  

Matematisk tänkande
I studien avser matematisk tänkande att eleven kan använda och förstå matematiken i 
olika sammanhang. Olsson (2000) beskriver att elever kan ha ett bra matematiskt 
tänkande utan att ha uppnått en abstraktionsförståelse.
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4 Bakgrund

Under detta avsnitt kommer vi att beröra Läroplanen, Lpo 94 samt kursplanen i 
matematik därefter kommer vi belysa den pedagogiska inriktningen samt Maria 
Montessoris lärandeteori. Avslutningsvis berör vi tidigare forskning kring matematik 
och laborativ undervisning.

4.1 Lpo94 och Kursplanen i matematik

Det laborativa arbetssättet beskrivs i både läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 2006) samt i
Kursplanen i matematik för grundskolan (Skolverket 2008). 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 
kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett 
aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på 
olika problem (Skolverket, 2008, s. 26).

I kursplanen för matematik står det att kreativa problemlösande aktiviteter behövs för att 
utöva matematik, men att även en teoretisk grund behövs. Eleverna skall få stöttning av 
det laborativa materialet. Detta nämns i både uppnåendemålen för matematik i årskurs 
tre men även under rubriken: Bedömning i ämnet matematik. Kursplanen i matematik 
beskriver hur all matematik omfattar någon slags abstraktion. Även enkla tal är en 
abstraktion. I kursplanen står det skrivet att eleverna kan lösa matematiska problem i 
konkreta situationer utan att använda de matematiska begreppen. I andra matematiska 
problem behöver eleverna göra en tolkning och kan därmed endast lösas med stöd av 
matematiska begrepp och metoder. Matematikundervisningen skall utveckla elevernas 
intresse för matematik.

Även Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 2006) framhäver att undervisningen skall 
väcka elevernas lust att lära och nyfikenhet. Elevernas utforskande skall även vara en 
grund i skolans undervisning. Lpo 94 förespråkar en saklig och allsidig undervisning 
där teori och praktik samspelar. Både innehållet och arbetsformerna i undervisningen 
skall vara varierade men även balanserade. Kunskaperna skall balanseras och integreras 
i olika former enligt Lpo 94:

En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att 
pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 
Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig. 
(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 7).
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4.2 Pedagogisk inriktning
I detta avsnitt kommer Maria Montessoris liv, Montessoriskolan, Montessorimaterial 
samt matematikundervisning att belysas.

4.2.1 Maria Montessori 1870 -1952, Italien

Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) belyser Maria Montessoris uppväxt i 
Italien där hon bodde tillsammans med sin mamma och pappa. Hon ville gärna läsa 
medicin och förverkligade sin dröm år 1896 då hon blev Italiens första kvinnliga läkare. 
Efter sin utbildning ingick hon i ett forskarlag som studerade barn med mentala 
handikapp. Maria Montessori upprördes över barnens situation och att de inte fick 
någon stimulans. Hon menade att barnen behövde stimuleras för att utvecklas som 
människor. I forskarlaget fanns även en man som hette dr Giuseppe Montesano. Maria 
och Giuseppe gifte sig med varandra, dock motsatte sig Montesanos familj äktenskapet. 
Maria och Giusepp fick en son som de tvingades lämna bort. Förkrossad träffade Maria 
sitt barn i smyg. Det var sorgen över att inte vara erkänd som mor som fick henne att 
ägna sitt liv åt att bejaka barndomens betydelse. Mor och son återförenades lyckligtvis 
efter 15 år. 

Maria Montessori arbetade tillsamman med Edouard Séguin fram ett material som 
skulle träna och stimulera olika sinnesfunktioner (Sköld Wennerström & Bröderman 
Smeds, 1997). Grunden till deras idéer hämtades från Rousseau som anser att nyckeln 
till inlärning är att börja med det konkreta. En pedagogisk instutition för mentalt 
handikappade barn inrättades i Rom. Maria Montessori blev chef för institutionen och 
fortsatte att utveckla och pröva sina pedagogiska idéer. Därefter fick normalbegåvade 
barn arbeta med sinnetränande och praktiskt material. Hon märkte snart en klar 
förbättrad utveckling av de barn som fick arbeta med materialet jämfört med övriga 
barn. Maria Montessori öppnade ett daghem 1907 som kallades för Barnens hus (Casa 
dei Bambini). På daghemmet fanns barn i åldrarna tre till sex år. Barnen fick inte störa 
varandra när de arbetade med olika material. Samtidigt fick de välja själva vad de ville 
arbeta med, vilket resulterade till att de fick arbeta så länge de ville och orkade. På så 
vis skapades nya villkor för lärande. Maria höll dessutom kurser för att utbilda lärare 
inom den nya pedagogiken med fokus på användningen av det materialet som skapades 
vid institutionen. Besökare kom utanför Italiens gränser för att ta del av hennes idéer. 
Montessoripedagogiken blev snart en världsomspännande pedagogik. Hennes intryck av 
en värld i krig resulterade i en ny moral som även genomsyrade barnens uppfostran 
genom undervisning. Vid ett flertal gånger nominerades hon till Nobels fredspris, men 
fick det aldrig (Sköld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 

Många forskare lovordade pedagogiken och på flera håll öppnade så kallade 
Montessoriskolor. Men det fanns också kritiska röster som betraktade 
Montessoripedagogiken som gymnastik för sinnesorganen. De såg begränsningarna i 
pedagogikens utrymme för lek och fantasi. Kritiken för Montessoripedagogiken består 
än idag förvånansvärt av liknande åsikter (Ahlqvist, Gustafsson & Gunther 1996). 



8

4.2.2 Montessoriskolan 

Montessori (1986) poängterar att skolan skall vara en förberedelse för livet. Skolan skall 
vara en del av det verkliga livet och miljön skall inkludera världen utanför skolhuset där 
studier inom, kultur, samhälle och natur skall ingå. Ahlqvist, Gustafsson och Gunther 
(1996) beskriver den fysiska miljön i Montessoriskolan där det finns flera arbetsplatser 
än på den traditionella skolan. Sköld Wennerstrand och Bröderman Smeds (1997)  
framhäver att det i skolan finns mer arbetsmaterial än i förskolan. Det barnet lär sig i 
förskolan skall vara till en grund för elevernas förståelse i skolan, de skall kunna 
utveckla en djupare förståelse. Eleverna fortsätter att utveckla en abstrakt förståelse för 
de matematiska begreppen i skolan. De får en förmåga att se orsak och verkan, och kan 
genom olika experiment undersöka själva hur saker och ting fungerar.  

Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) poängterar att Maria Montessori var 
emot att gruppera barn efter ålder på grund av att människor utvecklas på olika sätt. Hon 
förespråkade åldersblandade klasser eftersom det främjar barn med långsam 
utvecklingstakt. Eleverna behöver inte känna sig underlägsna sina kamrater, då det finns 
yngre barn som de kan arbeta tillsammans med. Hjälpsamhet mellan olika åldersgrupper 
ökar och konkurrensen minskar när eleverna får välja vilket stoff de vill arbeta med.  
”Det konkreta arbetssättet främjar en individualiserad undervisning där läraren möter 
varje barn på dess utvecklingsnivå” (Sköld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997, 
s 134).  I Montessoriskolan finns det inget fast schema för barnen. De konstanta 
tidpunkterna under dagen är när barnen börjar för dagen, har lunch och slutar. Rasterna 
sker när eleverna är i behov av dem och bestämmer dessa själva. 

4.2.3 Korthet om material överlag

Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) belyser det direkta och indirekta 
syftet med montessorimaterialet såsom de tolkat Maria Montessoris pedagogik. Det 
direkta syftet med materialen är det som barnen lär sig när de arbetar konkret. Det 
indirekta syftet med materialen är att barnen förbereds för något som de blir sensitiva 
för i deras senare utveckling (Se avsnitt 4.3 : Montessoris lärandeteorier). Varje material 
svarar mot en bestämd utvecklingsfas (sensitiv period). Materialet presenteras alltid i en 
specifik ordning. Barnen blir stimulerade och upprepar aktiviteten tills de är färdiga 
med materialet. Materialen skall vara en hjälp för barnen i deras utveckling och inte 
användas som ett hjälpmedel för läraren i undervisningen. Maria Montessori förespråkar 
ett samspel mellan barnet, läraren och den förberedda miljön och inte en speciellt 
utformad metod. Hainstock (1999) belyser att i ett Montessoriklassrum finns material 
både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och 
putstrasor till sinnrikt material för att träna logiskt och matematiskt tänkande. Material, 
som övar skrivförmåga, språkkänsla men också material, som låter barnen träna syn, 
hörsel, lukt, smak och känsel. Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det 
konkreta till den abstrakta förståelsen. 

Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) beskriver att Maria Montessori 
menade att när barnet har uppnått en abstraktion, vill de inte arbeta mer med materialet 
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på grund av att det då är både tidskrävande och arbetsamt. Sköld Wennerström och 
Bröderman Smeds (1997) framhäver att abstraktionen även kan nås utan hjälp av 
materialen men inte den djupa förståelsen. Många lärare tillverkar också egna 
faktahäften till barnen. De har tillgång till många små faktahäften och uppgiftskort som 
är mer avgränsade än en hel bok. ”Man undviker läroböcker i klassuppsättning eftersom 
detta osökt medför en viss form av tävling och konkurrens mellan barnen” (Sköld 
Wennerström och Bröderman Smeds, 1997, s 140). Matematikboken kan skapa 
tävlingsmoment som segregerar klassens mindre duktiga elever från de som har det 
enklare att räkna matematik. Med läroböcker i klassuppsättning menar författaren att 
varje enskilt barn i klassen har en lärobok. 

4.2.4 Montessorimatematik 

Människan har ofta använt sig av kroppen som hjälpmedel vid uträkning av tal, liksom 
använt den närmaste omgivningen när de räknat (Sköld Wennerström och Bröderman 
Smeds 1997). Matematiken blir på så vis konkret för människan. Utifrån denna kunskap 
utvecklade Maria Montessori flera olika matematikmaterial. Maria förespråkade att 
materialen skall vara ett redskap mot en större förståelse. Hennes sätt att arbeta med 
matematiken var att ge barnen en konkret uppfattning om varför matematiken är viktig 
för människan genom att ge barnen en historisk tillbakablick om matematikens 
uppkomst. Maria Montessori anser att lärare måste följa samhällets utveckling. Sköld 
Wennerström och Bröderman Smeds drar paralleller till dagens matematiska hjälpmedel 
med exempel som miniräknare och dator. När montessorimaterialet introduceras för 
barnen har de inte alltid en förståelse för materialet. Förståelsen utvecklas när barnen 
arbetar med materialet. Om barnen inte genast kan ha nytta av sin kunskap som de 
erhålls så kan kunskapen bidra till en förförståelse när de arbetar i en annan 
lärandesituation med liknande matematiska begrepp. Polk Lillard (1997) hävdar att 
montessorimaterialet inte är utformat för att lära matematik, utan för att ge en djupare 
förståelse för vårt matematiska sinne. Med detta avses att skapa ett undersökande sinne 
och en högre abstraktionsförmåga. När barnen har arbetat med ental, tiotal, hundratal 
och tusental (som har olika storlekar, tyngd beroende på talets värde) kan barnen börja 
förstå matematikens grunder. Därefter ökar svårighetsgraden i ett annat 
montessorimaterial där ental, tiotal och så vidare har samma storlek och tyngd men 
skiljs åt genom olika färger. Polk Lillard framhäver att Montessorimaterialet är utformat 
så att barnen upprepar övningen och använder det tills de har uppnått en god 
abstraktionsförmåga. När barnet nått abstraktion behöver de inte använda materialet, 
utan kan med enbart med tanken räkna matematiska problem.

4.3 Montessoris Lärandeteori

Ahlqvist, Gustafsson och Gunther (1996) betonat att Montessoris lärande teorier utgår 
från barnet, som utvecklas efter sina förmågor. Montessoris teori bygger på att barnet 
har en inre livskraft och en lust att lära sig. Barn skall lära sig genom sina erfarenheter
och utvecklas efter sina förmågor. Läraren skall stödja barnet i dess utveckling och ge 
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den kärlek för att skapa en större drivkraft inom barnet. Prova, experimentera och lära 
genom sinnena är något som är genomgående aspekter för att lära. Hainstock (1999) 
understryker Marias idéer om att utbildning inte uppnås genom att barnen lyssnar till 
ord, utan som en följd av de erfarenheter barnet gör när det agerar i relation till sin 
miljö. Läraren skall ge varje barn möjligheten att förverkliga sina potentiella
möjligheter. Maria anser att barnen skall ses som aktiva och att det inte går att tvinga 
barnet till lärande, utan att de lär när de är mogna och har vilja till det (Hainstock 1999)

Sköld Wennerström och Böderman Smeds (1997) framhäver Marias teorier om att barn 
följer samma utvecklingsplan som sker i en bestämd ordning. Alla barn följer planen 
men utvecklas individuellt. Utvecklingen sker i barnens egen takt. Författarna 
framhåller Maria Montessoris fyra utvecklingsstadier. Utvecklingsstadierna bygger 
vidare på tidigare erfarenheter och är uppdelade i sensitiva perioder. När barnen är 
mellan 0-6 år är de i sin första utvecklingsfas som kallas ”möbelbarnen”. Här utvecklas 
barnens individuella personlighet. Andra fasen är mellan 6-12 år som är en lugn 
utvecklingsfas och benämns på så vis som stillhetens och styrkan ålder. Barnet växer 
utan stora inre förändringar. De är nyfikna, kunskapsivriga och vill förstå omvärlden. 
Jordbarnen kallas den tredje fasen då barnen är mellan 12-18 år. Den sociala människan 
skapas och barnen blir medvetna om sig själva och samhället. I den slutliga fasen är 
ungdomarna mellan 18-24 år, denna fas kallas lyckans ålder. Om ungdomarna blivit 
stöttade i de andra utvecklingsstadierna har de god kontakt med sig själva och 
omgivningen. Hainstock (1999) belyser Montessoris tankar om de sensitiva perioderna. 
I varje utvecklingsfas ingår flera olika sensitiva perioder. De sensitiva perioderna är 
övergående och de begränsas till utvecklandet av en specifik egenskap exempelvis lära 
sig gå samt läsa. Barnet är extra mottagligt för en specifik egenskap under den perioden 
och kan enklare utveckla en speciell färdighet.  När barnet har utvecklat denna egenskap 
försvinner den särskilda sensitiviteten för just det området. Om inte barnet fått någon 
stimulans för det specifika området blir färdigheten svårare att lära sig vid en annan 
ålder. 

Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) sammanfattar Maria Montessoris 
specifika lärande teorier. Det centrala mottot är ”Hjälp mig att hjälpa mig själv”, som 
betyder att läraren skall stötta barnet i dens egna sökande och lärande av kunskap. 
Ahlqvist, Gustafsson och Gunther (1996) understryker att läraren har rollen som 
handledare och genom observationer följer de barnet i sin utveckling. Maria Montessori 
återkommer ständigt i sina texter till vikten av att barn känner en glädje att lära genom 
lek. Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) betonar vikten av att ge barnen 
tid till att utvecklas. Motorik har en stor betydelse för barns utveckling och ger viktiga 
erfarenheter. När barnen får röra samt skapa med händerna ökar barnens förståelse för 
det som skall läras in. 
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4.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning om matematikundervisningen med inriktning 
på laborativ matematik. Nedanstående rubriker har skapats för att kunna ringa in 
ämnesområdet.

4.4.1 Lust att lära

Skolverket (2003) har skrivit en rapport, Lusten att lära. Det är en kvalitetsgranskning 
av elevernas lust att lära inom ämnet matematik på förskolor, skolor samt 
vuxenutbildningar.  Rapporten innehåller vissa grundläggande företeelser som framgår 
som essentiellt utifrån elevernas lärandeperspektiv. Skolverket framhäver att det finns 
två elevgrupper där åsikterna är skilda när det gäller lärandet av matematik. Den ena 
gruppen ser innehållet i matematiken som meningsfullt i både deras kunskapsmässiga 
men också personliga samt sociala utveckling. I den andra gruppen finns elever som inte 
ser meningsfullheten, denna grupp ökar vilket skolverket anser vara oroväckande. Dessa 
elever har svårt att kunna se kopplingen mellan skolans matematik och deras framtid. 
Även Malmer (2002) beskriver hur skolmatematiken inte är relaterad till elevernas 
erfarenheter och språk vilket medför att eleverna inte känner någon motivation till 
inlärning. Eleverna ser ingen nytta med matematiken. Ahlberg (2000) betonar att det är 
grundläggande för elevernas lärande att de får möta matematiken i meningsfulla 
sammanhang. Om eleverna inte ser nyttan med matematiken de lär sig finns en stor risk 
att eleverna inte förstår och därmed inte heller lär.

Skolverket (2003) rapporterar att lusten att lära sjunker i takt med att eleverna blir äldre, 
något som kan ses mer markant för just matematikämnet. Under de tidiga skolåren är 
elevernas motivation att lära sig fortfarande mycket god. Ett omväxlande arbetsätt, mer 
konkret innehåll och varierande läromedel är något som är vanligare i de tidigare 
skolåren. Likaså kan de tidiga skolåren präglas av ett formaliserat lärande ända från 
förskoleklassen, men det är något som blir vanligare från årskurs tre. Bristen på 
varierande arbetssätt medverkar således till att lusten att lära sjunker i de senare 
skolåren. Skolverket har sammanställt en rad punkter om hur matematikundervisningen 
skulle kunna utvecklas. De påpekar värdet av en mer varierad undervisning, både 
innehållet, arbetssättet och läromedel skall vara varierande för att elever skall lära. 
Undervisningen skall även vara anpassad till varje elevs enskilda behov och innehållet 
måste bli relevant för eleverna. Skolverket påpekar att användningen av det laborativa 
arbetssättet, där eleverna får uppleva läroboksbaserade uppgifter men även uppgifter 
från verkliga situationer medverkar till en förståelse av matematiken. Det är 
betydelsefullt att eleverna får använda fler, samt olika sinnen i arbetet med matematik. 
Det skapas på så vis möjligheter till lärande och förståelse. Läroböckernas ledande roll i 
matematikundervisningen måste reduceras och andra läromedel och material måste 
användas istället.  Skolverket understryker vikten av kompetensutveckling som kan 
motverka läroboksanvändningen betydligt då lärarna blir säkrare i sig själva och i 
ämnet.
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4.4.2 Att förstå den abstrakta matematiken

Olsson (2000) poängterar att en faktor till att eleverna får svårigheter i matematik är att 
de inte förstår vad de gör i matematiken.  Om eleverna arbetar med begrepp och 
symboler som de inte förstår kan lärandet istället få en negativ påverkan. Eleverna 
måste kunna laborera med tal för att förstå meningen bakom räknandet. Rystedt och 
Trygg (2010) betonar att ett problem med det svenska språket är att talen 11- 19 inte är 
språkmässigt logiska. I det kinesiska språket uttalas siffran 12 som” tio två”. Genom att 
talen 11-19 inte är språkmässigt logiska är det vanligt att eleverna använder sig av upp-
samt nedräknande strategier istället för att använda tioenheter. Ett förslag till att 
möjliggöra begreppsförståelsen kan vara att göra eleverna säkra på siffrorna 0- 9 för att 
sedan fortsätta inlärningen med fyrsiffriga tal. Med metoden kan eleverna lättare ta stöd 
i ental, tiotal, hundratal samt tusental. Så kallade multibaskuber är uppdelade i dessa 
enheter och går att använda för att ge eleverna en konkret blid av talen. Det är essentiellt 
att utgå från det konkreta laborativa arbetsmaterialet för att sedan fortgå med den mer 
abstrakta matematikundervisningen. Orsaken till varför eleverna skall använda 
laborativt material är att det skall hjälpa dem att utveckla en förståelse för abstrakta 
begrepp och användningen av dess symbolspråk.  Rydstedt och Trygg poängterar att det 
är av stor vikt att läraren stödjer eleverna så att de förstår kopplingen mellan de olika 
talen och det laborativa materialet. Ett sätt att göra detta är att eleverna själva får 
tillverka exempelvis entals- och tiotalsmaterial som de senare kan använda i 
undervisningen.

Malmer (2002) betonar att barn har svårt att förstå matematiken och dess begrepp 
eftersom matematiken är för abstrakt för eleverna. Författaren påpekar att elever med 
matematiksvårigheter oftast även har en svag abstraktionsförmåga och dålig 
begreppsbildning. Genom att arbeta med ett konkret material belyser Malmer att dessa 
elever lättare kan utveckla en abstraktionsförmåga. Eleverna får se och känna 
matematiken med sina sinnen där med blir matematiken rolig för eleverna. Författaren
belyser att lärare i allt för stor utsträckning styrs av läroböcker och att lärare för in det 
abstrakta symbolspråket för tidigt i elevernas matematikundervisning. Eleverna 
använder siffror och tal utan att förstå dem. Just detta fenomen påpekar Olsson (2000) 
när hon framhåller att eleverna får svårigheter när de går från den konkreta vekligheten 
till matematikens abstrakta symbolspråk. Olsson framhåller att intervjuer genomförda i 
årskurs ett åskådliggjorde en intressant upptäckt. Eleverna som kunde räkna ut en 
uppgift med laborativt material, så som bilder och pengar hade svårt att lösa uppgiften 
när den var skriven med abstrakta symboler. Dessa elever har ett bra matematiskt 
tänkande men ännu inte uppnått en god abstraktionsförmåga.  Rydstedt och Trygg 
(2005) påpekar att eleverna pendlar mellan det konkreta och den abstrakta förståelsen 
kontinuerligt. En elev kan få en förståelse över det abstrakta innehållet i den 
matematiska uppgift eleven arbetar med. När eleven sedan får en svårare uppgift kan 
eleven behöva laborativt material igen då den måste utveckla en större förståelse för de 
abstrakta begreppen. Behovet av ett laborativt material blir alltid nödvändigt, oavsett 
ålder.
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Piaget (1896-1980) urskiljer barns logiska tänkande i olika utvecklingsstadier (Malmer, 
2002). Piaget menar att barn har ett konkret tänkande när de är mellan 7- 12 år. Under 
denna period utvecklar barnen matematiska begrepp och det är då viktigt att de har 
möjlighet att utnyttja konkreta material för att förankra dessa. Barnen utvecklar även en 
förståelse för matematikens delar och helheter. Vid 11-12 år och uppåt har barnen ett 
formellt tänkande eller abstrakt tänkande. Under denna period kan barnen föra ett 
logiskt resonemang. Dessa utvecklingsstadier är väsentligt att reflektera över vid val av 
material men även när läraren planerar sin undervisning. 

4.4.3 Laborativt material

Rystedt och Trygg (2005) har skrivit en handledning för lärare som vill utveckla 
matematikverkstäder på sina skolor. Författarna är anställda på NCM, Nationellt 
centrum för matematikutbildning. Rystedt och Trygg beskriver flera olika verb som 
förekommer i kursplanen för matematik. Några av dessa verb är: fatta beslut, få insikter, 
jämföra, kommunicera, dra slutsatser, utveckla intresse, tillämpa, hämta erfarenheter, 
uttrycka, reflektera samt pröva. Författarna hävdar att listan påpekar värdet av ett 
laborativt arbetssätt medan det beskriver läroböckernas begränsningar. Ett laborativt 
arbetsätt skall inkluderas i undervisningen för att eleverna skall få en djupare förståelse 
för matematiken.

Rystedt och Trygg (2010) har även skrivit en vetenskaplig rapport som sammanställer 
forskning om laborativ matematik. De beskriver att laborativt arbete med matematik i 
matematikverkstäder samt i det vanliga klassrummet är något som är av stort intresse 
för praktiken. Det är ett stort antal skolor som söker pengar från skolverket för att kunna 
utveckla matematiken. I resultatet av sammanställningen av rapporten framgår vissa 
avgörande kunskaper. Rystedt och Trygg (2010) påpekar att enbart det laborativa 
materialet inte kan medföra kunskaper om matematik. Läraren måste visa matematiken 
och det lärandet som materialet möjliggör. Elevernas lärande av den laborativa 
undervisningen avgörs av lärarens roll. Det finns vissa studier som belyser att elevers 
lärande mer beror på läraren än det laborativa materialet. Ahlström (1996) skriver att det 
är läraren som är den främsta källan till elevernas lust att lära samt deras syn på 
matematik.

Ahlström (1996) beskriver hur varierande arbetsmetoder med laborativt material 
möjliggör lärande i matematiken på olika sätt. Malmer (2002) understryker att en lärare 
måste kunna individanpassa sina undervisningsmetoder så att alla elever förstår men 
även för att kunna ge vissa elever svårare och mer stimulerande uppgifter. Malmer 
framhåller hur handen är hjärnans förlängda redskap.  Hon framhåller att det material 
som eleverna får ta i samt konkret arbeta med kan ge avsevärt större förutsättningar till 
inlärningsprocessen än arbete utan materialet. Vikten av att ha ett konkret, visuellt 
hjälpmedel är alltså något som flertalet författare och forskare poängterar.

Malmer (2002) belyser att ett laborativt material måste sättas in i ett meningsfullt och 
genomtänkt sammanhang. Eleverna skall inte arbeta med ett material utan ett syfte. 
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Malmer (2002) poängterar att arbeta med laborativt material är något som kan 
förknippas med svag prestationsförmåga i matematik. Laborativt material har därför låg 
status hos eleverna men även av lärarna. Många elever som använder sig av laborativa 
material är oroliga att andra elever skall tycka att det är barnsligt. Malmer betonar 
därför vikten att bryta detta negativa mönster och framhålla att det laborativa materialet 
bidrar till lärande. 

Rydstedt och Trygg (2010) beskriver en sammanställning kring tidigare studier av 
nyttan med laborativt arbete.  Enligt undersökningen är det 50 procent av studierna som 
visar att laborativt arbete är positivt och ungefär 10 procent visar att det är negativt. 
Resterande studier är neutrala till det laborativa arbetssättets påverkan på undervisning 
och lärande arbete. Med ett positivt förhållningssätt till laborativ undervisning avses det 
laborativa materials användning och att materialet medverkar till en djupare förståelse 
än utan det.

4.4.4 Lärobokens roll i matematiken

Ahlberg (2000) belyser att om elever i den tidiga matematikundervisningen känner 
allför höga, formella krav kan eleverna få uppfattningen att matematik endast går ut på 
att räkna tal i så högt tempo som möjligt. Grundtanken med matematik i ett 
sammanhang kan på så vis försvinna.

Lärobokens roll i matematikundervisningen är något som Ahlberg (2000) beskriver. 
Hon framhäver att det går att dela in användningen av läroböcker i tre inriktningar. I den 
första inriktningen utgår läraren endast från läroboken, all undervisning styrs utifrån 
boken. Den andra inriktningens utgångspunkt består av att läroboken huvudsakligen styr 
undervisningen, men elevernas tankar och idéer tillvaratas till viss del. I den tredje 
inriktningen ligger fokus på elevernas erfarenheter. Undervisningen sker utan någon 
särskild lärobok, då läroböcker används finns det ofta flera att välja på. Böckerna 
används dock mestadels till färdighetsträning. Många elever tycker att det är roligt att 
arbeta i matematikboken men Ahlberg hävdar att läroboken inte behöver påverka 
elevernas lärande samt förhållande till matematik positivt.  Matematikboken kan 
förstärka elevernas uppfattningar att matematik endast går att lära sig genom 
matematikboken.  Malmer (2002) poängterar att andra viktiga momentet i matematiken 
så som diskussioner och arbete med laborativt material inte anses hinnas med av många 
lärare och elever, detta eftersom de då inte hinner arbeta med boken. Matematikboken 
kan även verka som ett stressmoment för eleverna eftersom eleverna kan uppleva att de 
inte hinner räkna det antalet sidor i matematikboken de skall avverka. Ahlberg (2000) 
belyser problemet att den traditionella läroboken inte alltid ger eleverna en 
grundläggande förståelse för de matematiska begreppen. Skolverket (2003) understryker 
att matematikboken tidigt blir en central roll i undervisningen, vilket kan medföra att 
eleverna tidigt måste lämna sina informella lösningsmetoder. Då bildas en uppfattning 
om att arbeta med matematik är det samma som att räkna så många tal som möjligt. 
Skolverket (2003) beskriver hur den stigande användningen av tyst räkning rentutav är 
skadlig för elevernas lärande.
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Eftersom alla elever lär i olika takt så behöver en del elever mer utmanande uppgifter 
medan andra behöver en långsammare takt (Malmer 2002). På grund av detta anser 
Malmer att det är näst intill omöjligt att låta alla elever följa en och samma lärobok. 
Något som har visat sig svårt för många lärare då de är mycket läroboksbundna. Juhlin 
Svensson (2000) är av en annan uppfattning. Författaren framhåller att läroboken innehåller 
det kursplanerna förespråkar på grund av att de är gjorda efter att kunna möjliggöra 
måluppfyllelse för eleverna. Orsaken till varför lärarna använder läroböcker i så stor 
omfattning är av just denna orsak.
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5 Metod

Under avsnittet kommer metodval, intervju som forskningsmetod samt genomförandet 
presenteras. Därefter förklaras urvalet av respondenter. Avslutningsvis belyses 
forskningsetiken och tillförlitlighet samt en redogörelse för hur materialet har 
analyserats.  

5.1 Metodval
Kvalitativ metod kännetecknas genom att upplevelser, uppfattningar, egenskaper, 
erfarenheter undersöks för att förstå egenskaper av det fenomen som undersöks. Den 
kvantitativa metoden behandlar mätbara företeelser där man söker att förstå 
omfattningen av ett fenomen (Starrin & Svensson 1994). I studien har intervjuer 
använts, för att samla utförliga svar. Bell (2000) beskriver hur kvalitativa forskare vill 
förstå hur människor upplever sin omvärld snarare än dess omfattning av fenomenet.  
En mängd forskare använder både intervjuer och enkäter för att skapa förståelse av 
fenomenet utifrån flertalet aspekter (Bell 2000). 

5.2 Intervju som forskningsmetod
Bell (2000) poängterar att intervjumetodens fördel är dess flexibilitet, det går att följa 
upp respondenternas idéer samt gå djupare in på dessa.  ”Den kvalitativa intervjun 
utgörs av en interaktion mellan minst två personer där både intervjuare och 
intervjuperson reagerar på och påverkar varandra” (Svensson & Starrin, 1996, s. 58). I 
studiens intervju påverkade både intervjuare samt respondenter varandra i takt med att 
olika fenomen och påståenden diskuterades. Patel och Davidsson (2003) argumenterar 
att en kvalitativ intervju ofta har en låg grad av standardisering där respondenten får 
stort utrymme att svara på frågor.  Svensson och Starrin (1996) beskriver att frågorna i 
den kvalitativa intervjun skall vara så öppna som möjligt då det ges möjligheter att 
tillvarata spontan information samt andra företeelser under intervjuns gång. 
Intervjufrågorna har utformats för att bli så öppna som möjligt, för att ge respondenterna 
möjlighet att svara utifrån deras upplevelser och erfarenheter kring guldmaterialet och 
matematikböckerna. Fastän intervjuer är öppna är de till viss del strukturerade då vi i 
förväg bestämt intervjuteman. Denna form av intervjuer kallar Bell (2000) för den 
styrda eller fokuserade intervjun. Hon beskriver fördelen med den fokuserade intervjun 
där man samlar den information om den specifika fakta man söker. I den fokuserade 
intervjun finns en viss struktur där man i förväg har valt ut teman samt några frågor men 
man ger också respondenten utrymme att diskutera omkring frågorna. Metoden blir då 
ett mellanting mellan en helt strukturerad och en helt ostrukturerad intervju. Däremot i 
en ostrukturerad intervju kan forskaren få för mycket information och ändå inte få reda 
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på det den ville ha fram. Det är dock viktigt att forskaren har någon slags struktur så att 
syftet med intervjun uppfylls. Den fokuserade intervjun kännetecknas av att
respondenten får frihet inom gränser. Bell (2000) påpekar att det är viktigt att ha några
frågor bestämda i förväg samtidigt måste intervjuaren lämna en viss frihet till 
respondenten inom de gränser som strukturen utgör. Respondenterna skall kunna 
poängtera vad som är viktigt för dem, än endast det som intervjuaren är intresserad av. 

5.3 Urval 
I studien intervjuades både elever och lärare i en Västsvensk Montessoriskola. Vi valde 
en skola för tidiga åldrar i nära anslutning till våra egna hem för att underlätta kontakten 
med respondenterna. Urvalet är ett bekvämlighetsurval vilket Stukát (2005) beskriver 
utifrån urvalets enkla möjligheter. Risken är dock att urvalet inte blir representativt och 
en skevhet i resultatet kan uppstå. Eftersom urvalet sker på samma skola så har lärarna 
och eleverna en enhetlig referensram. Det är inte säkert att urvalet är representativt för 
alla Montessoriskolor i hela Sverige. 

5.3.1 Elever 

Intervjuerna bestod av åtta elever i årskurs ett till tre. Bell (2000) framhäver att 
beroende på tidsplanen för studien avgörs det hur många respondenter som skall ingå. 
Vår utgångspunkt var att intervjua elever i varje årskurs samt att fördela 
könstillhörigheten mellan respondenterna. Det här urvalet har utförts av den orsak att få 
så omfattande svar som möjligt, för att skapa en så stor variation i elevernas 
erfarenheter och kunna se olika perspektiv kopplat till studiens syfte. Bell (2000) 
beskriver att urvalet skall vara så representativt som möjligt, oavsett hur liten 
undersökning är. De åtta eleverna valdes ut av respektive klasslärare i två block. Elever 
från förskoleklassen till årskurs tre ingick i två åldersblandade klasser. Orsaken till 
varför lärarna fick välja respondenter var att de känner eleverna och kunde välja ut 
elever som var kommunikativa, det vill säga de elever som vågar uttrycka sig. Lärarna 
fick dock specifika riktlinjer kring urvalet då en variation mellan ålder, kön, samt 
blocktillhörighet strävades efter för att göra urvalet så representativt som möjligt. 

5.3.2 Lärare

Till intervjun valdes två lärare ut. Som vi tidigare skrivit betonar Bell (2000) att 
tidsplanen för studien avgör hur många respondenter som skall ingå. Klasslärarna i 
blocken valdes då de är ansvariga för elevernas lärande och undervisning. De båda 
lärarna är utbildade förskolelärare och har kompletterat sin utbildning med en 
Montessoriutbildning. En av lärarna är utbildad montessorilärare för 0- 6 år och den 
andra för ålderspannet 0-12 år.  
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5.4 Genomförande
Efter att ha utformat ett syfte samt frågeställningar tog vi kontakt med 
Montessoriskolans rektor via telefon för att kortfattat berätta om studiens syfte. Rektorn
vidarebefordrade vår förfrågan att genomföra en studie till lärarna. Efter att ha fått 
godkännande tog vi kontakt med en specifik lärare i ett av blocken. Därefter utformades
blanketter till de berörda elevernas målsman för deras godkännande att låta eleverna 
vara delaktiga i vår studie. De berörda klasslärarna fick i uppgift att samla in 
blanketterna åt oss, ett datum bestämdes gemensamt med läraren att genomföra 
elevintervjuerna. På så vis kunde vår studie genomföras utan att störa undervisningen i 
ansenlig utsträckning. 

Elevintervjuerna genomfördes under en skoldag. På Montessoriskolan presenterade vi 
oss för elevgrupperna i båda blocken. Därefter blev vi tillvisade ett litet rum som 
normalt användes för avslappning samt läsning. I rummet fanns det en soffa, två fåtöljer 
och olika ljuskällor. Rummet är inrett för att skapa en mer avslappnad miljö för 
elevernas lärande och aktiviteter. För att göra eleverna mer avslappnade valde vi att tala 
med eleverna innan intervjutillfället.

Eleverna blev intervjuade enskilt. Det tog sammanlagt en hel dag att genomföra alla åtta 
elevintervjuer. Varje intervju tog oss cirka 15-25 minuter.  Intervjun utgick från den
fokuserade intervjumallen. Vi ställde specifika frågor och därefter följdes svaren upp 
och ett omfattande empiriskt material bildades. När eleven kom till intervjun talades det
först allmänt med eleven för att få eleven avslappnad. Svensson och Starrin (1996) 
diskuterar att intervjun blir mer fokuserad om respondenten samt intervjuaren är 
avslappnad. Därefter förklarade vi för eleven vad intervjun skulle handla om samt 
frågade om intervjun kunde spelas in. En mobiltelefon användes för att spela in samtalet 
och en intervjuare förde stödanteckningar. Trots (2005) hävdar att den som blir 
intervjuad kan bli hämmad i sina svar när intervjun spelas in. Vi anser att den positiva 
sidan av att spela in samtalet häver upp den negativa sidan. Det går att lägga fokus på 
lyssnandet och de utryck eleverna påvisar i dialogen. När samtalet spelas in går det 
sedan att utforma transkriptioner och därmed får studien ett trovärdigare resultat. 
Eleverna fick under intervjun en matematisk uppgift att lösa som var anpassat till deras 
ålder, för att se hur de använde guldmaterialet. Vissa elever hade guldmaterialet framför 
sig medan andra hade möjligheten att hämta materialet i matematikrummet. I resultatet 
benämns detta som experimentet. 

Lärarintervjuerna genomfördes en vecka efter elevintervjuerna, vi hade då börjat 
transkribera elevintervjuerna och kunde på så sätt anpassa frågorna till vad lärarna 
skulle fördjupa sig i. Intervjuerna utfördes under en eftermiddag och tog cirka 35 
minuter vardera. Den fokuserade intervjutekniken användes även under detta 
intervjutillfälle. Några styrda intervjufrågor användes men lärarna fick möjlighet att 
uttrycka sig och framhäva det de tyckte var viktigt. Under intervjun var vi två 
intervjuare och en lärare. Intervjuerna spelades in med lärarnas godkännande.
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Intervjuerna genomförde i oströrda rum, dock blev vi störda av tre elever som gick in i 
rummet och hämtade sina väskor vid en intervjusituation. 

Efter intervjuerna transkriberades dessa av den orsaken att vi ville använda 
transkriptionerna i analysarbetet för att kunna underlätta tillförlitigheten i studien.  Bell 
(2000) poängterar vikten av transkribering då det stärker tillförlitligheten av 
intervjuerna genom att citera respondenternas svar. Om inga transkriptioner genomförs 
finns det heller ingenting som stärker de utsagor som studien vilar på. Därför är det 
viktigt att citaten är korrekta. Våra transkriptioner har fokuserats på det innehållsrika i 
respondenternas svar. I transkriptionerna har vi noggrant skrivit ut vad som sagt under 
hela intervjun för att undvika missförstånd.   För att inte förvirra läsaren i resultatet har 
vi valt att ta bort onödiga ljud som exempelvis aooa samt ööö i excerpten. I resultatet
har excerpten valts ut eftersom de är kopplade till studiens syfte att urskilja likheter 
samt skillnader i resultatet. 

Det genomfördes inte någon omfattande pilotundersökning. Vi utförde en form av 
provintervju när den första eleven intervjuades. Utifrån provintervjun utformades flera 
intervjufrågor under intervjuns förlopp för att få mer utförligare svar av eleven. 
Provintervjun gav uttryck för utvecklande och intressanta svar, därför valde vi att 
använda oss av den i resultatet. Om intervjun inte gett oss den information som krävdes 
gentemot studiens syfte hade den avlägsnats från resultatet. Efter pilotintervjun 
uppdaterades intervjumallen för att få mer precisa svar. Bell (2000) tar upp att en 
pilotintervju används för att ta reda på och utesluta det som är ej är av intresse för 
studiens syfte. 

5.5 Reliabilitet och Validitet
Bell (2000) beskriver hur reliabilitet, även kallat tillförlitlighet är ett mått där studiens 
tillvägagångssätt kontrolleras. Det som kontrolleras är ifall resultatet skulle bli det 
samma vid ett annat tillfälle men under annars lika förhållanden. Validitet, eller giltighet 
är ett mått där forskaren kan kontrollera om den fått fram det den vill beskriva med en 
specifik fråga. Om frågan inte är reliabel är den heller inte validitet, dock kan en fråga 
vara reliabel utan att ha validitet.   

Vi anser att vår studies reliabilitet kan påverkas men i en liten utsträckning eftersom 
elevernas svar kan ha inverkan på studien resultat beroende om de arbetat eller inte 
arbetat med matematikboken samt guldmaterialet tidigare under dagen. 
Intervjupersonerna och tillvägagångssättet har varit det samma i alla intervjuer. Det har 
medfört att tillförlitligheten höjts eftersom tillvägagångssättet varit det samma i 
intervjuer. I urvalet har en rad faktorer tagits tills hänsyn, så som kön och ålder för att 
göra urvalet så representativt som möjligt. Att alla intervjuer har genomförts på samma 
skola kan ha påverkat resultatet. En annan Montessoriskola kan arbeta med andra 
metoder och tillvägagångssätt vilket påverkar både elevernas och lärarnas 
utgångspunkter. Eftersom vi har varit noga med att analysera och transkribera empirin 
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på samma sätt påverkas inte resultatet av en dålig analys. Alla intervjufrågor har visat 
sig vara nödvändiga för resultatet. Intervjuerna är dock något olika på grund av att 
respondenterna själva fick välja det de ville fokusera på då vi använda oss av den 
fokuserade intervjumallen. En del elever svarade på intervjufrågorna utförligt och valde 
själva att fördjupa sig medan vissa elever hade det svårare att uttrycka sig och använde 
sig av ja- samt nej- sägande. Trots det anser vi att en tydlig bild skapades kring 
elevernas ställning i de olika frågorna. Vårt resultat är generaliserbart då urvalet är 
representativt och stämmer överens med vår bakgrund. Det som skulle bli annorlunda 
om urvalet inte var det samma är elevernas användning av guldmaterialet eftersom alla 
elever är i olika behov att använda materialet.

5.6 Forskningsetik
Vetenskapsrådet (2002) belyser de fyra huvudkraven vid forskning som är:

Nyttjandekravet: De uppgifter som är insamlade under studiens gång, får enbart 
användas till studien. Inte för kommersiellt bruk eller för andra icke vetenskapliga 
syften. 

Konfidentialitetskravet: Vid en intervju skall respondenterna meddelas att det som sägs 
under intervjun kommer vara konfidentiellt och att det inte kommer gå att lista ut 
människornas identitet i undersökningen. 

Samtyckeskravet: Samtycke skall alltid inhämtas från respondenterna. Samtycke skall 
även alltid inhämtas från vårdnadshavare om respondenterna är under 15 år.  

Informationskravet: Respondenterna skall informeras vad syftes med studien är samt 
vilken roll de har i studien. Detta krav innebär också att respondenterna skall veta att det 
är frivilligt att delta. 

För att uppfylla dessa krav tog vi del av vetenskapsrådets principer i vårt etiska 
övervägande. Vi tog kontakt med skolan och berättade för lärarna vad vårt syfte med 
studien var samt att det var frivilligt att delta. Eleverna var under 15 år och därför 
tillfrågades vårdnadshavare om eleverna fick delta (se bilaga 1). Alla respondenternas 
namn kommer att vara konfidentiellt i arbetet då vi har använt fiktiva namn som 
överensstämmer med deras kön. Allt insamlat material kommer endast att användas till 
studien. 

5.7 Analys
Det viktiga i bearbetningen av materialet var att ta hänsyn till samtliga respondenters 
uppfattningar. Intervjuerna transkriberades därefter lästes varje intervju igenom 
grundligt och sammanställdes för att söka mönster i emperin. Patel och Davidsson 
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(2003) belyser att tolka, förstå och upptäcka företeelser är det centrala när man gör 
kvalitativa studier. 

I textanalysen av den insamlande empiri användes en hermeneutisk- fenomenlogisk 
tolkning. Svensson och Starrin (1996) beskriver denna kombination av 
tolkningsmetoder. Hermeneutisk- fenomenlogisk tolkning innebär att empirin tolkas för 
att upptäcka djupa och symboliska innebörder. Under intervjun kan intervjuaren leva sig 
in i respondentens utsagor så att en dialog uppstår samt där bakomliggande aspekter kan 
framkomma. Metoden medför att en deltagande observation kan möjliggöras för 
intervjuaren. Detta kan på så vis komplettera den verbala informationen. ”Att varje 
tolkning eller förståelse förutsätter en förståelse är en viktig hermeneutisk princip” 
(Svensson & Starrin, 1996, s. 189). 

Utifrån transkriptionernas helhet bröt vi ner dem i mindre delar där vi fokuserat på flera 
olika teman. Vi organiserade och grupperade det empiriska materialet utifrån vår 
tolkning av hur eleverna och lärare uppfattade guldmaterialet samt matematikböckerna. 
De teman som kunde urskiljas var: barns uppfattningar om matematik, guldmaterialets 
pedagogiska användningsområde, barns uppfattningar om matematikböckerna och 
matematikböcker i en Montessoriskola. Utifrån dessa huvudteman finns flera under 
rubriker. Resultatet bildades genom att excerpt från intervjurena samt tolkningar 
sammanställdes utifrån transkriptionerna. Patel och Davidsson (2003) understryker att en 
kvalitativ bearbetad text ofta varvas med excerpt samt egna kommentarer och tolkningar för 
att skapa en slutprodukt. Slutligen skrevs diskussionen och empiri kopplades samman med 
de teoretiska utgångspunkter samt slutsatser.
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6 Resultat

Vi har valt att redovisa resultaten i studien med stöd av kategorier. Kategorierna har 
skapats genom att fokusera på olika teman utifrån vårt empiriska material. Temana 
följer syftet med studien. På så vis har vi kunnat urskilja likheter och skillnader i 
respondenternas svar. Ytterligare har vi valt att studera gemensamma aspekter samt 
skillnader i respondenternas svar och åsikter om matematikböckerna samt 
guldmaterialet. För att få en överblick över resultaten har vi valt att koppla samman 
elevernas och lärarnas utsagor. Vi tar vår utgångspunkt i vad eleverna säger att de gör 
när de arbetar med matematikböckerna samt guldmaterialet. Följt av vad lärarna säger 
att eleverna gör i matematiken. Respondenterna presenteras med fiktiva namn. Dessa är 
slumpmässigt skapade, men följer respondenternas specifika genus. 

6.1 Barns uppfattningar om matematik
Matematiken är rolig anser sex elever av de åtta som vi har intervjuat. Framför allt är 
det arbetet i matematikböckerna som de avser. Olle berättar: 

Det är jätteroligt man har såna här olika nivåer så första nivån är tio upp 
till tio plus ungefär tiokamraterna och sen den boken jag har gjort nu är 
tusen plus ända upp till tusen.

Olle anser att matematikböckerna är roliga att arbeta i eftersom det finns flera böcker 
med olika svårighetsgrader. Han visar glädje över att ha räknat ut flera 
matematikböcker. Två elever är inte lika förtjusta i att arbeta med matematikböckerna. 
Lisa och Linus tycker att matematiken är ”sådär” och menar att det är till och med 
”jobbigt” att räkna. Lisa anser att matematiken blir roligare att lära sig när hon arbetar 
tillsammans med ”hjälpfröken”. De arbetar inte med matematikböckerna i lika stor 
utsträckning som i klassrummet. Istället använder de ett laborativt montessorimaterial 
som möjliggör en ökad förståelse för matematiken. Vanligast är att eleverna associerar 
matematikämnet med räkning i böckerna. Olle beskriver:

Om man ska jobba med mattetal då tycker jag det är roligare med boken.

I resultatet finns belägg för att flera elever har svårt att se kopplingen mellan 
matematikböckerna och den matematik som omger dem. Eleverna räknar i 
matematikböckerna i stor omfattning, vilket bidrar till deras uppfattning om att 
matematik endast är kopplat till matematikböcker.  Olle tycker att matematikböckerna 
är roligast vilket överensstämmer med de flesta elevers uppfattningar, oavsett vilken 
intervjufråga eleverna fick. Frida förklarade att hon ibland inte vill arbeta med 
matematikböckerna.  Hon eftersträvar istället ett underhållande arbetsmoment med 
guldmaterialet. Frida berättar:

För då vill jag inte jobba med matte, för då vill jag ha lite roligt.
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Det som är intressant med Fridas påstående är att hon inte ser kopplingen mellan 
matematiken och arbetet som hon utför med guldmaterialet. Hon ser guldmaterialet som 
ett annat moment än matematik. Hon känner inte lika stora krav när hon arbetar med 
guldmaterialet. Kraven på vad som görs blir större i matematikböckerna, eftersom 
eleverna måste visa att de har presterat genom att ha räknat igenom flera böcker. Det är 
eleverna som ställer kraven på varandra. De berättar att det är viktigt att ha räknat ut 
flera matematikböcker. Med guldmaterialet syns inte prestationen i lärande lika tydligt, 
då det är svårt att jämföra med andra klasskamrater när de tränar abstraktionsförmåga 
och räknar höga tal. Eleverna påpekar att de under matematiklektionerna oftast arbetar i 
matematikböcker. Det är endast Sofie som nämner att de arbetar med matematik utanför 
böckerna: 

För att vi gör så mycket olika saker i matte vi gör inte bara i så här 
matteböcker o ibland får vi gå ut o jobba ute med matte o vi gör inte bara i 
böcker utan vi går ut o gör saker också i matte. […]ibland räknar vi så
hära att vi tar två blå blommor o sen kanske vi tar tre gula o så får vi 
pussla ihop det hur mycket det är.

Även lärarna Charlotte och Lena framhåller att eleverna har svårigheter att se den 
konkreta kopplingen mellan skolmatematiken och den matematik som omger eleverna. 
Lärarna poängterar att de måste benämna de matematiska begreppen för eleverna samt 
belysa hur matematiken kan sättas i sammanhang till elevernas vardag. Lärarna 
synliggör sammanhanget, som Sofie berättar i excerptet ovan. De benämner den 
matematik som eleverna arbetar med för att belysa matematiken i konkreta kontexter.
Charlotte belyser:

Det är ju just det att vi ska få barnen att se… vad matte mer än 
matteboken o verkligen benämna […]  svårt att se kopplingen till att det 
också är matematik.

Lärarna nämner inte varför eleverna har svårt att se kopplingen mellan 
matematikböckerna och den matematik som omger dem, men de ser det som ett 
problem. Därför är lärarna med i ett matematikprojekt, som innebär att synliggöra 
matematiken till något mer än att arbeta med matematikböckerna. 

6.2Guldmaterialets pedagogiska användningsområde
Läraren Charlotte berättar att eleverna redan på Montessoriförskolan arbetar med 
guldmaterialet. Om eleverna inte har gått i en Montessoriförskola så blir guldmaterialet 
introducerat för dem när de börjar i Montessoriskolan. Guldmaterialet står för länken 
mellan det konkreta och ökad abstraktionsförmåga som ett led i att tydliggöra 
matematiken som gör arbetet i matematikboken mer konkret. De elever som har arbetat 
med guldmaterialet tidigare fortsätter att använda detta som ett hjälpmedel för sitt 
lärande av matematik. Guldmaterialet presenteras för eleverna av lärarna, eller
förskollärarna, och de får lära sig hur de skall använda det. 



24

Bild Nr 1: Guldmaterialet som konkret hjälpmedel

Charlotte betonar vikten av att arbeta med guldmaterialet i form av ental, tiotal, 
hundratal och tusental som enskilda komponenter. Om de har ett tal, exempelvis 2347, 
så formar de 2-tusental, 3-hundratal, 4-tiotal och 7-ental. Det är först i årskurs två eller 
tre som komponenterna sätts ihop till en helhet. Lena framhäver:

Guldmaterialet gör så att eleverna kan se talen så framför sig.

Lärarna påpekar att eleverna får en ökad förståelse för begreppsuppfattningen och att 
guldmaterialet blir användbart eftersom det konkretiserar matematiken för eleverna. Det 
är viktigt att eleverna får tid att skapa en förståelse för vad ett ental, tiotal, hundratal och 
tusental är så de kan arbeta med talen med en matematisk förståelse. 
Montessorimaterialet skall sättas i en kontext utifrån arbetet med matematikböckerna 
anser Charlotte. Charlotte beskriver:

Nyckelpigan är ju då först då börjar vi då att räknar man ju dom stora 
talen då, då börjar ju dom här, att man visar dom att här är ental då 10-
tal 100-tal 1000-tal då o så lägger dom upp det med pärlorna då.

Excerptet belyser att när eleverna arbetar med antalsuppfattning i matematikböckerna 
ger lärarna eleverna uppgifter som de skall lösa med hjälp av guldmaterialet. Charlotte 
och Lena beskriver hur de har skapat ett material som liknar guldmaterialet. Det är 
piprensare med olikfärgade pärlor med en till tio pärlor på varje piprensare. I 
lärarhandledningen till matematikböckerna står det att piprensarna skall skapas för att 
vara ett hjälpmedel och ge stöd åt elevernas lärande av matematik. Lärarna menar att 
piprensarna och guldmaterialet kompletterar varandra, av den orsaken att pärlorna kan 
användas på olika sätt. Piprensarna går att böja, vilket medför att eleverna kan vika bort 
vissa pärlor när de räknar exempelvis 8 minus 2. Guldmaterialet går däremot inte att 
vika.  Matematiken blir flexibel med hjälp av kompletterande hjälpmedel. 
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Bild Nr 2: Piprensare som hjälpmedel till elevers begreppsuppfattning.

6.2.1 Guldmaterialet som hjälpmedel för ökad abstraktionsförmåga 

Lärarna poängterar att guldmaterialet tränar både elevernas begreppsuppfattning men 
även deras abstraktionsförmåga. Abstraktionsförmågan innebär att eleverna enbart med 
tankens hjälp kan räkna ut tal. Eleverna har förvärvat kunskapen så väl att de kan 
behärska det utan att ha materialet som hjälp. Eleverna får även en förståelse för de
abstrakta matematiska begreppen. Guldmaterialet är en bidragande faktor till att uppnå 
en god abstraktionsförmåga. Lena beskriver att någon typ av konkret material behövs 
för att ge eleverna en ökad abstraktionsförmåga och skapa villkor för strategier för att 
kunna lösa olika matematiska problem. Stenar och kottar är exempel på andra laborativa 
material. Charlotte berättar hur lärarna ser att eleverna har uppnått en abstraktion:

När man ser att dom att dom klara om de e någon räkneoperation som de 
inte behöver praktiskt, material, de inte behöver gå å hämta de här 
grejorna... då har de uppnått abstraktion.

Båda lärarna framhäver att när eleverna har fått den abstrakta förståelsen blir 
guldmaterialet orelevant för eleverna. De skall använda guldmaterialet tills eleverna 
uppnått tillräckligt god abstraktionsförmåga så att de inte behöver ha hjälp av materialet 
längre. Lena poängterar att guldmaterialet utmanar henne som lärare på grund av att det 
är viktigt att eleverna introduceras för guldmaterialet i de situationer som stödjer deras 
sätt att konkretisera matematiken. Lena syftar på att lärarna skall ge eleverna 
guldmaterialet som stöd i deras matematiska utveckling under hela lågstadiet. Om 
eleverna introduceras för materialet alldeles för tidigt så blir det istället för abstrakt för 
dem att använda. Eleverna har inte nått den förståelsen för den nivån och på så sätt har 
de svårt att förstå den matematiken. Charlotte framhäver: 

Dom inte ska behöva räkna med pärlor och sånt om man ser att dom, att 
dom har förstått det, då ska ju dom inte behöva använda det egentligen 
men samtidigt måste man, har dom verkligen förstått det ordentligt.

Charlotte betonar att eleverna inte skall behöva använda guldmaterialet om de har nått 
en god abstraktionsförmåga. Däremot är det viktigt som lärare att reflektera över om de 
har uppnått denna förmåga eller inte. Lena och Charlotte berättar att gulmaterialet kan 
vara en trygghet för eleverna och att eleverna använder det ”utan att tänka efter”. Lärare 
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skall fråga eleverna ”hur kan man räkna ut det här talet”. Eleverna skall reflektera över 
sitt lärande och behov av att använda guldmaterialet för att sedan få en förståelse för 
sina matematiska tankeprocesser.

Lena belyser att flera elever tycker det är ”jobbigt” att använda guldmaterialet. Det 
mödosamma momentet består av att plocka fram och plocka tillbaka materialet. 
Guldmaterialet finns i matematikrummet och där får eleverna förse sig med material. 
Därefter ordningsställs materialet utifrån det som matematikuppgiften kräver. En annan 
anledning till att de upplever materialet som mödosamt är att de inte har uppnått en god 
abstraktionsförmåga eller är på gränsen till att behöva det eller inte. Lena skildrar detta: 

Å så kanske de e så att de e på gränsen till att behöva det eller inte behöva 
det då e de klart att de kanske använder de i hälften av uppgifterna men 
inte de andra då e de klart att de känns lite jobbigt. 

När eleverna har uppnått en abstraktionsförmåga kring de matematiska begreppen eller 
är på god väg till detta är inte eleverna i behov att använda materialet. Det kan bli
mödosamt att använda guldmaterialet eftersom det endast är tidskrävande och eleverna 
lika väl kan använda huvudräkning.

Labbkul är en laborativ matematikbok och läraren Lena uttrycker den övergripande idén 
med labbkul som ett kompletterande material där eleverna konkret får förstå hur de 
räknar. Lena belyser:

Momenten som är, som finns i labbkul de är ju de som är sättet att lära sig 
och sen så är det egentligen färdighetsträning i böckerna… för att förstå 
hur man ska tänka hur man ska göra använder man labbkul-boken, så att 
säga, det är egentligen där som man får förståelsen för vad man ska göra.

Lena poängterar att matematikböckerna ger möjlighet till färdighetsträning för eleverna. 
Eleverna får förvärva kunskaperna genom att de räknar flera liknande tal vid åtskilliga 
tillfällen. Lena påpekar att färdighetsträningen i böckerna samt arbetet med 
guldmaterialet kompletterar varandra genom upprepad övning samt att eleverna får 
bepröva och uppleva kunskapen från olika aspekter i lärandet. Således kan det leda till 
en utvecklad abstraktionsförmåga. Lärarna uttrycker att labbkul och arbetet med 
guldmaterialet tränar eleverna att praktiskt använda sig av materialet för att utveckla sitt 
matematiska tänkande och sin abstraktionsförmåga. 

Charlotte berättar att i labbkul får eleverna en förförståelse för den matematikuppgift 
som matematikböckerna sedan presenterar. Talen blir konkreta genom att eleven får 
arbeta laborativt. Lena belyser att om eleven har uppnått en abstraktionsförmåga och 
den kognitiva tankeprocessen är väl utvecklad finns det ingen mening med att eleven 
skall arbeta med guldmaterialet. Det är betydelsefullt att utifrån elevernas 
kunskapsförmåga finna relevanta matematiska övningar, ”alla elever måste inte göra 
allting”. Lena framhåller att när eleven har räknat flera matematikböcker minskas 
behovet av att använda labbkul-böckerna, på grund av att eleven nått en tillräcklig 
abstraktionsförmåga. Lena berättar att det är när eleverna har fått ett ”matematiskt tänk”, 
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som de kan frångå det laborativa arbetssättet med guldmaterialet. Samtidigt blir det 
tydligt att det är matematikböckerna som ger stöd för bedömningen av barnens 
abstraktionsförmåga. 

6.2.2 Elevernas användning av Guldmaterialet 

Eleverna som kan se en nytta med att arbeta med guldmaterialet är Frida och Lisa. De 
anser att guldmaterialet är roligt samt lärorikt. Lisa poängterar att guldmaterialet hjälper 
henne i matematikundervisningen:

Bra för att man lär sig mycket mer med dom […] såna där höga tal så kan 
man se hur mycket det är framför sig.

Lisa påpekar att guldmaterialet hjälper henne att utveckla en god förståelse för 
matematiken. Med guldmaterialet kan hon urskilja talen för att få en konkret förståelse. 
Genom att använda guldmaterialet blir talen synliga för Lisa. De höga talen är svåra 
eftersom de är för abstrakta för Lisa. Matematikens bakomliggande agenda är att lösa 
svårare och svårare tal, vilket är lika med högre och högre tal.

Eleverna fick under intervjuns gång en matematisk uppgift att lösa för att vi skulle få 
möjlighet att observera hur de gör när de använder guldmaterialet. Under experimentet 
fick Lisa möjligheterna att lösa uppgiften. Hon valde att hämta guldmaterialet i 
matematikrummet. Därefter organiserade hon pärlorna på så vis att de överensstämde 
med den uppgift hon skulle lösa. Hon räknade sedan ihop summan av guldmaterialet 
och fastställde på så vis svaret på uträkningen. 

Bild Nr 3: Lisa organiserar guldmaterialet.

Det som blev tydligt var att Lisa var i behov att använda guldmaterialet. Hon kunde inte 
räkna ut talet med huvudräkning och behövde materialets konkretion för att ”se talet”, 
genom att hon inte hade den matematiska begreppsförståelsen för att lösa uppgiften. När 
eleverna inte har uppnått tillräcklig abstraktionsförmåga så påpekar eleverna att det är 
bra att använda guldmaterialet, vilket visar att guldmaterialet fyller sin funktion att göra 
matematiken konkret samt höjer abstraktionsförmågan. Under experimentet var det sju 
elever som inte använde guldmaterialet, utan räknade ut uppgiften med huvudräkning. 
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Olle berättar:

Det är lättare fast det tar längre tid för man måste plocka fram de och 
plocka bort de hela tiden och när man räknar i huvudet går de lite 
snabbare

Han menar att det är tidskrävande att använda guldmaterialet. Det tar tid att hämta samt 
organisera pärlorna till den uppgift som skall räknas ut. Därför valde han att använda 
huvudräkning i experimentet, Linus är även av denna åsikt. Han påpekar ytterligare en 
orsak till varför han inte valde att använda guldmaterialet. Linus berättar att han 
vanligtvis inte använder materialet. Guldmaterialet skulle kunna bidra till en stress för 
eleverna eftersom de inte ser produkten av sitt arbete i den utsträckningen som de gör i 
matematikböckerna (Se resultatavsnitt om Matematiktävling nedan). Flera elever 
uttrycker att arbetet med guldmaterialet är ett tidskrävande moment. I experimentet hade 
tre elever svårigheter att lösa uppgiften. Trots att de hade möjlighet att använda 
guldmaterialet, valde de att inte använda materialet.  Det som tydligt visades under 
experimentet var att Pelle är en motståndare till guldmaterialet.  Pelle menar att hjärnan 
är det enda redskap han vill använda när han räknar matematik. Han kunde inte räkna ut 
uppgiften med endast huvudräkning trots det vägrade han använda guldmaterialet.  Han 
är i behov av en ökad förståelse. Läraren Lena påpekar detta fenomen: 

Räknar i huvudet… jag bara räknar, ja men hur gör du? barnen behöver 
material till att förstå hur de gör

Läraren Lena berättar att vissa elever kan använda huvudräkning men de har inte 
förståelsen för vad de räknar. Läraren skall utmana eleverna genom att ställa frågor så 
att de får reflektera över deras eget lärande. Sofie och Pelle framhäver att de i 
matematikböckerna inte räknar ”så höga tal”, vilket omöjliggör en matematisk 
uträkning i form av experimentet. De två eleverna verkar känna sig begränsade av 
matematikböckerna då de endast kopplar förvärvad kunskap till genomförda uppgifter i 
matematikböckerna. 

Hanna anser att hon inte behöver ha det stöd som guldmaterialet erbjuder. De sju elever 
som inte använde materialet vid experimentet hade svårt att se det lärorika med 
guldmaterialet vid enklare tal. Eleverna kan se nyttan med guldmaterialet men använder 
det dock inte mer än vid högre och svårare tal på grund av att de talen är för abstrakta 
för dem. Utifrån elevernas erfarenheter och kunskaper definierar eleverna svårare samt 
högre tal på olika sätt poängterar läraren Charlotte.  Användningen av guldmaterialet 
anses okej vid svårare tal men inte vid lägre. Orsakerna till varför eleverna inte vill 
använda materialet är flera. En anledning kan vara att guldmaterialet introduceras redan 
i förskolan på så vis blir guldmaterialet något som kopplas ihop med 
nybörjarundervisning. Olle menar att ju mer eleverna tränar på matematik utvecklas 
deras matematiska förmågor. Eleverna som arbetar mer med ämnet svenska än 
matematik utvecklar inte sina matematiska förmågor i lika stor utsträckning. Lisa 
belyser att hon arbetar mer med andra ämnen än matematik och poängterar att hon är 
”bra” på dessa, men är ”dålig” på matematik och använder guldmaterialet som ett 
redskap för sitt lärande. Eleverna påtrycker att endast de elever som har svårigheter i 
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matematik använder guldmaterialet. Uttryckligen bildas en ovilja att använda materialet 
vid lägre tal. Olle påpekar:

Det beror på hur svåra talen är, ja det är såna som är lite bättre på 
svenska dom använder mycket material o så ja brukar ofta tänka i huvudet 
[…] när man tänker med huvudet kan man bara.  

Olle poängterar att utifrån vilken matematikbok som eleverna har, samt vilken 
svårighetsgrad boken har, påverkas användningen av materialet. Eleverna anser att det 
är lärorikt att använda guldmaterialet som ett hjälpmedel när de är i behov. Vid lägre tal 
finns en ovilja att använda det eftersom de anser att man borde kunna det. Det framgår 
att i matematikundervisningen skapas ett socialt system som inte enbart handlar om att 
lära sig räkna rätt, utan att delta i former om vem som är bra eller mindre duktig på 
matematik.  

6.3 Barns uppfattningar om matematikböckerna 
Det är sju elever som anser att matematikböckerna är bra och viktiga för dem. 
Framstegen i matematiken synliggörs genom att eleverna producerar ett resultat som för 
dem framåt i böckerna. Olle framhäver: 

Då har jag såna där böcker som Johan har, såna där tjocka, de e ja o 
Johan som får mest matteböcker […] egentligen skulle man gjort klart 
innan trean fast ja gjorde klart när ja gick i ettan, gånger boken.

Det är böckerna som styr matematikundervisningen inte kvalitén utan kvantiteten där 
mängd och snabbhet ses som viktiga färdigheter inom arbetet för matematiken. Den 
som är duktig på matematik är också den som har slutfört flest matematikböcker.  Mia 
betonar att matematik är ”rolig” eftersom hon kan komma längre fram i 
matematikböckerna och på så sätt ser sin matematiska framfart.  Lisa är däremot kritisk 
till arbetet med matematikböckerna. På intervjufrågan om hur hon tycker det är att 
arbeta med matematikboken svara Lisa: 

Min bok är så seg […]  de e inga roliga tal.

Hon uttrycker att de är enklare att räkna när hon använder guldmaterialet genom att 
talen blir lättare att förstå. Utifrån ovanstående excerpt menar Lisa att hennes 
matematikböcker är svåra. Guldmaterialet stödjer Lisa och ger henne en ökad 
abstraktionsförmåga och förståelse för talen hon räknar. 

6.3.1 Matematiktävlingen 

En underton av stress ligger över alla elever och sex elever uttrycker specifikt att de vill 
ha flera matematikböcker. 
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Hanna beskriver denna företeelse:

Nej… men om man ligger jättesist efter typ fem böcker efter […] jag 
brukar bara tänka oj då nu måste jag nog jobba på lite o sånt fast jag
ligger, jag har ganska hög mattebok nu. 

De sex elever som känner sig stressade konstaterar att de inte vill hamna efter i 
matematikböckerna och på grund av detta vill de ha flera böcker. Även läraren Lena 
poängterar att eleverna vill räkna ut matematikböckerna snabbt.  De praktiska 
momenten (labbkul och guldpärlorna) tar lång tid för eleverna att slutföra då de 
innehåller flera moment till skillnad mot matematikböckerna. Arbetet med 
guldmaterialet är tidskrävande. Resultatet syns inte lika tydligt i arbetet med 
guldmaterialet, till skillnad mot matematikböckerna där den producerade mängden syns. 
Lena framhäver att eleverna måste få en förståelse för talen de räknar vilket kan vara 
svårt om de exempelvis bara producerar böcker. Trots det påpekar båda lärarna att 
matematikböckerna är nödvändiga för att eleverna skall få möjlighet till 
färdighetsträning.  Lena belyser: 

Sen så tror ja att de har blivit en liten trend i gruppen också att man hör 
att några tycker att de är jobbigt med labbkul och då tycker ja också de är 
jobbigt.

Lena menar att det inte går att undgå tävlingsmoment i matematikundervisningen men 
hon anser att deras matematikböcker medför att det inte är lika lätt att jämföra sig, på 
grund av att eleverna arbetar med olika böcker samtidigt. Eleverna är medvetna om 
vilka som är duktiga i matematikböckerna, detta kan bidra till ett tävlingsmoment. 
Charlotte berättar:

Nu tror jag att det typ inte nog inte spelar ingen roll, vilket system man 
gör så tror jag att dom jämför, jämför sig med varandra.

Lärarna diskuterar inte hur de kan undgå tävlingsmomentet i någon större 
utsträckningen. De framhäver dock att det är viktigt att ge eleverna verktyg för att 
kunna försvara sig när någon elev ifrågasätter varför de inte producerat några 
matematikböcker i en större mängd. Verktyget blir på så vis berättandet och 
klargörandet. Lena poängterar att de inte diskuterar hur långt eleverna har räknat i 
matematikböckerna i grupp utan när de hör någon nedvärderande kommentar ger de den 
eleven som är utsatt verktyg för att kunna försvara sig. Lena belyser:

Gå in och hjälpa vad har du gjort istället, ne men titta du har ju gjort… 
man får hitta hjälp, hjälpa barnen så att de kan så att de kan så att de 
också kan hitta ett försvar att tydligöra, här har jag gjort istället eller är 
jätteduktig på att läsa och skriva för den har kanske lagt mer tid på att för 
de e det som varit intressant för den eleven. 



31

Det betyder att eleverna får arbeta mer med det ämne som de tycker är intressant, vilket 
är något som Montessoripedagogiken står för. Det medför att det kan bli en 
snedfördelning i vad de olika eleverna arbetar med. 

6. 4 Matematikböcker i en Montessoriskola

Lärarna Charlotte och Lena är av den åsikten att flera matematikböcker med mindre 
sidantal har fler fördelar än att endast använda en matematikbok, på grund av att det kan 
bli svårare för eleverna att jämföra sig. De poängterar att författaren till deras 
matematikböcker har en Montessoriutbildning. Det innebär att författaren har anammat 
Montessoripedagogiken. Lena uttrycker detta så här:

Det är så konkret i matteboken för nu jobbar ja med matte som att de är 
resultat […] å använda den individuellt med man får vara där man e att 
man liksom anammar Montessoris tankar med materialet och hur man kan 
jobba med det.

Bild 4: Matematikböckerna i serie

I deras matematikböcker behandlas färdighetsträningen av matematiken, böckerna 
kompletteras med labbkul-böckerna och guldmaterialet. Labbkul-böckerna består av 
laborativt arbete, där eleverna får använda guldmaterialet för att få en förståelse för 
talen. Detta anammar Montessoris pedagogiska grundtankar genom att använda 
laborativt material. På intervjufrågan om varför lärarna använder matematikböckerna i 
deras undervisning belyste de att det var eleverna som ville ha en matematikbok. 
Matematikböckerna medvetengör eleverna att det är matematik de arbetar med enligt 
lärarna. Lena påpekar att matematikboken behövs för att eleverna ska kunna nå 
kursplansmålen:

Vi har ju mål som styr och de fanns ju inte på Maria Montessoris tid, 
fanns ju inte, idag e de, idag e ju skolan så målstyrd, konkreta mål det här 
ska du kunna den… och matteböckerna är ju uppbyggda kring de.
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Lena framhäver att genom att enbart arbeta med montssorimaterial går det inte att nå 
alla de kursplans- samt läroplansmål som eleverna skall nå.  Hon påpekar därför vikten 
av matematikböckernas relevans i dagens skola. Matematikböckerna är uppbyggda att 
följa kursplanmålen så att eleverna skall få möjligheter att uppnå målen. Lena 
framhåller att lärare inte skall överarbeta sig utan använda sig av en matematikbok i 
undervisningen. Lärarnas krav på en fungerande matematikbok är att böckerna ska 
kompletteras med laborativt arbetssätt för att ge eleverna en förståelse för 
färdighetsträningen i böckerna. 

Charlotte menar även att lärarna måste ge eleverna andra hjälpmedel såsom 
guldpärlorna annars skulle eleverna förmodligen enbart arbeta med matematikböckerna. 
Charlotte är av en annan åsikt än Lena då hon anser att lärarna egentligen inte skulle 
behöva matematikböcker. Om Charlotte inte skulle använda sig av matematikböcker i 
sin undervisning skulle hon använda sig av montessorimaterialen. Eleverna skulle få 
arbeta med montessorimaterialen, som är ett laborativt arbetssätt som kompletteras med 
färdighetsträning genom matematikkort. 

6.5 Resultatsammanfattning
I resultatet framgår det att matematikböckerna har en central roll i 
matematikundervisningen. En konsekvens för elevernas lärande blir då att de endast 
anser att matematik är kopplat till matematikböcker och eleverna har svårigheter att 
relatera matematiken till deras vardag. Matematikböckerna bidrar till att eleverna tävlar 
genom att vilja producera flera matematikböcker. Lärarna anser att matematikböckerna 
kompletterar matematikundervisningen. Böckerna har anammat Montessoris 
pedagogiska grundtankar genom att använda laborativt material.  Lärarna påpekar att 
matematikböckerna behövs för att de följer kursplans- samt läroplansmål, därav belyses
vikten av matematikböcker i dagens skola. 

Det framkommer i resultatet att guldmaterialet bidrar till att eleverna får en ökad 
abstraktionsförmåga dock ser eleverna arbetet med materialet som både arbetsamt och 
tidskrävande. Det som blev synligt i experimentet var att några elever hade svårt att 
räkna ut den matematiska uppgiften. Eleverna använder inte guldmaterialet trots att de 
var i behov av att använda det. De konsekvenser som framkommer för lärandet i 
matematiken är att eleverna inte vill använda guldmaterialet då det är kopplat till 
nybörjarundervisning. Oviljan att använda materialet påverkar elevernas lärande genom 
att de inte får en tillräklig förståelse för matematiken. Trots oviljan att använda 
guldmaterialet vid lägre tal kan eleverna se nyttan att använde materialet vid högre samt 
svårare tal. Resultatet visar att guldmaterialet är bra för att eleverna skall kunna utveckla 
en god begrepps- men även abstraktions förståelse. Lärarna påpekar värdet av att arbeta 
med guldmaterialet men även att använda kompletterade matematikböcker. 
Guldmaterialet är användbart eftersom det konkretiserar matematiken för eleverna. 
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7 Diskussion 

Under den här rubriken kommer studiens metod att diskuteras, därefter diskutera 
resultatet som kopplas samman med litteraturen. Till sist redovisas förslag på fortsatt 
forskning inom området.

7.1 Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes den kvalitativa metoden där åtta 
elevintervjuer samt två lärarintervjuer genomfördes. Vi anser att antalet elever samt två 
lärare ger tillräckligt med information för att kunna uppfylla studiens syfte. Färre 
elevintervjuer skulle kunnat bidra till att studien inte kan belysa olika aspekter i form av 
en variation med olika uppfattningar i resultatet. Lärarintervjuerna anser vi har givit 
tillräcklig med information till studien. Valet av den kvalitativa metoden men intervjuer 
har varit givande för att kunna svara på studiens syfte samt frågeställningar. Men den 
kvalitativa metoden har vi kunnat ta reda på elevers samt lärares uppfattningar och 
erfarenheter kring olika fenomen. Den kvantitativa metoden är inte tillfredställande för 
att uppnå vårt syfte då den istället handlar om mätbara företeelser. 

Intervjupersonerna och tillvägagångssättet har varit det samma i alla intervjuer vilket 
har medfört en tillförlitlighet i resultatet. Om det hade varit olika intervjupersoner kunde 
resultatet blivit skevt. Bell (2000) framhäver att en skevhet kan uppstå om man 
använder sig av fler intervjuare. Metoden som används är den fokuserade intervjun där 
följdfrågor är av stor vikt. Andra intervjuare använder olika följdfrågor och ett annat 
tillvägagångssätt. Vilket kan medföra att olika stoff berörs under intervjun trots att 
syftet är det samma. Valet av den fokuserade intervjumetoden har varit till fördel i vår 
studie. Teman utifrån studiens syfte har skapats för att kunna belysa olika stoff samt för 
att kunna använda följdfrågor i en bredare omfattning än vid en styrd intervju. Den 
fokuserade intervjumallen har hjälp oss att besvara vårt syfte samt frågeställningar och 
tagit tillvara på respondenternas uppfattningar utan att ge oss för mycket data. I urvalet 
har en rad faktorer tagits tills hänsyn, så som kön och ålder för att göra urvalet så 
representativt som möjligt. Intervjuerna har genomförts på samma skola vilket kan ha 
påverkat resultatet. En annan Montessoriskola kan arbeta med andra metoder och 
tillvägagångssätt vilket påverkar både elevernas och lärarnas utgångspunkter. Det var 
lärarna i Montessoriskolan som valde de elever som medverkade i studien. Vi 
eftertraktade elever som var kommunikativa, det vill säga de elever som vågar uttrycka 
sig. Orsaken till urvalet var att vi ville få så utförliga svar som möjligt för att sedan 
kunna analysera utsagorna i resultatet. En del elever svarade på intervjufrågorna 
utförligt och valde själva att fördjupa sig medan vissa elever hade svårigheter att 
uttrycka sig och använde ja- samt nej- sägande. Urvalet kan ha påverkat resultatet 
eftersom flera av eleverna hade goda matematiska kunskaper och där med en viss 
abstraktionsförmåga. Det som skulle bli annorlunda om urvalet inte var det samma är 
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elevernas användning av guldmaterialet, då alla elever är i olika behov att använda 
materialet.

Innan intervjutillfället skickades inte några intervjufrågor ut till lärarna av den orsak att
få så spontana svar som möjligt, vilket vi fick. Dock kunde lärarna uttryckt mer 
utförliga svar om vi skickat ut intervjufrågorna i förväg. Om lärarna fått 
intervjufrågorna i förväg kunde det varit svårt att styra in intervjun på det som lärarna 
ansåg vara viktigt. Efter intervjutillfället med lärarna insåg vi att vissa frågor borde 
fördjupats, detta kan ha haft en effekt på empirin som samlandes in. Viss data saknades 
för att få ett utförligare resultat, därför valde vi att ringa lärarna. Lärarna hade tid och 
kunde svara på frågorna. Eftersom vi inte hade möjlighet att göra en så omfattad studie 
valde vi att inte genomföra några observationer. Observationerna hade utvecklat samt 
gett en djupare förståelse för respondenternas utsagor. Med intervjuer som 
forskningsmetod fick vi reda på elevernas uppfattningar om guldmaterialet samt 
matematikböckerna, som var vårt syfte. Enligt Bell (2000) ger intervjuer betydelsefull 
empiri men visar endast vad individer upplever och inte vad som verkligen äger rum. 
Observationer hade möjliggjort en djupare förståelse hur eleverna faktiskt lär och gör i 
matematikundervisningen. 

7.2 Resultatdiskussion
Utifrån de frågeställningarna som skapats har vi valt att diskutera resultatet från studien 
med litteraturen. 

7.2.1 Matematikböckerna i en Montessoriskola

Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) påpekar att Maria Montessori 
förespråkade att all matematikundervisning skall ske utan några läroböcker. Istället skall 
lärarna använda sig av montessorimaterial men även tillverka eget material som kan 
utveckla barnens förståelse för den abstrakta matematiken. Det är mening att 
montessoriläraren skall undvika läroböcker i klassuppsättning. Det som dock
framkommit i resultatet är att lärarna använder flera läroböcker i klassuppsättning. 
Orsaken till varför lärarna använder matematikböcker är åtskilliga: tidsbrist, 
kursplansmål och att matematikböckerna har anammat Montessoris filosofi samt att 
eleverna vill ha matematikböcker. Juhlin Svensson (2000) belyser att läroboken 
innehåller det kursplanerna förespråkar och är skapta för att kunna möjliggöra elevernas 
måluppfyllelse. Vi understryker att lärare måste vara källkritiska och granska läromedlet 
så att det tillfredställer en måluppfyllelse för eleverna, inte enbart lita på att läromedlet 
medför en automatisk måluppfyllelse. En lärare i resultatet betonar att hon vill använda 
matematikböcker därför att det underlättar matematikundervisningen för henne själv. Då 
behöver hon inte överarbeta matematikplaneringen. Vi anser att läraryrkets komplexitet 
medför nya uppgifter som konstant tillförs, till exempel den individuella 
utvecklingsplanen samt samhällets utveckling i stort där skolan är i ständig förändring. 
Det innebär att lärarna får mindre tid till planering samt undervisning. Detta påverkar 
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lärares förhållningssätt till matematikböckerna och dess användning oavsett om de 
arbetar på en Montessoriskola eller ej. Skolverket (2003) framhåller att 
kompetensutveckling är något som kan motverka läroboksanvändningen betydligt då 
lärarna blir säkrare i sig själva och i ämnet. Utifrån resultatet anser vi med stöd från 
Skolverket (2003) att lärarna inte har en tillräkligt god kunskap för att kunna utforma en 
individuell matematikundervisning utan matematikböckerna. De vet att 
matematikböckerna följer kursmålen. När lärarna i studien använder 
matematikböckerna säkerställer de även kraven de har på att bedriva 
matematikundervisning. Något som är svårare om lärarna utformar en egen 
undervisning helt i linje med Montessoripedagogiken.  

En lärare i resultatet ansåg att matematikböckerna följer kursmålen och lärarna får
därmed en grund att lägga upp sin matematikundervisning. Det vi reflekterar över är om 
läraren inte enbart med laborativt arbetssätt kan nå kursmålen för eleverna? Med 
montessorimaterialet och guldpärlorna kan matematikundervisningen anpassas utifrån 
det praktiska arbetet utan en matematikbok. I kursplanen för matematik (Skolverket, 
2008) finns det inte beskrivet att lärarna skall använda sig av en matematikbok i 
undervisningen. Lpo 94 (Utbildningsdepartementet 2006) förespråkar en saklig och 
allsidig undervisning där teori och praktik samspelar. Både innehållet och 
arbetsformerna i undervisningen skall vara varierade men även balanserade. På 
Montessoriskolan som studien grundar sig på arbetar eleverna med ett varierande 
arbetssätt där det laborativa har en stor roll i undervisningen. Undervisningen utgår från 
Montessoris tankar kring det laborativa arbetat. 

Resultatet belyser att eleverna vill arbeta i matematikböcker på grund av att det blir 
konkret för eleverna att det är matematik de räknar. Lärarna framhäver även att eleverna 
anser att arbetet med böckerna är roligt. Genom att påstå att det är eleven som kräver 
matematikböckerna så behöver lärarna inte heller förhandla om något annat sätt att 
arbeta. Ahlberg (2000) påpekar att många elever tycker det är roligt att arbeta i 
matematikboken. Läroboken behöver inte påverka elevernas lärande samt förhållande 
till matematik positivt. Eftersom matematikböckerna i studien är så pass styrande kan 
det medföra att eleverna inte kan sätta matematik i ett vardagligt sammanhang. 
Resultatet framhäver att eleverna har generellt svårt att se kopplingen till matematiken 
utanför arbetet med matematikböckerna. De konsekvenser som kan uppstå blir att 
eleverna inte lär sig matematik eftersom de inte ser någon anledning till det. Det är av 
stor vikt att alla lärarna gör matematiken betydelsefull för eleverna för att eleverna skall 
lära sig matematiken. Malmer (2002) poängterar att andra viktiga moment i 
matematiken så som diskussioner och arbete med laborativt material inte anses hinnas 
med av många lärare och elever. Eleverna hinner då inte arbeta med 
matematikböckerna. Det är boken som är den ”riktiga” matematiken. Resultatet 
uttrycker att det är matematikböckerna som symboliserar vad matematiken innebär och 
eleverna har svårt att se kopplingen till deras vardag. Skolverket (2003) och Malmer 
(2000) framhäver att skolmatematiken är långt från elevernas erfarenheter och språk 
därav bildas svårigheter att koppla matematiken till elevernas vardag. Lärarna i studien 
berättar att det är viktigt att benämna matematiken för eleverna. När eleverna praktiskt 
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får utföra matematikuppgifter blir de ofta förvånade när de får reda på att det är 
matematik som de arbetat med. Maria Montessori uttrycker att det är viktigt att få 
eleverna delaktiga i samhället och låta naturen bli en del i skolans undervisning, så 
eleverna kan se kopplingen till vardagen (Ahlqvist, Gustafsson & Gunther 1996). 

Malmer (2002) framhäver att matematikboken kan vara ett stressmoment för eleverna 
eftersom de kan känna att de inte hinner räkna det antalet sidor de skall klara av. Sköld 
Wennerström och Bröderman Smeds (1997) påpekar att Maria Montessori menar att 
matematikböckerna bidrar till en form av konkurrans och tävling mellan eleverna. Det 
här går att relatera till resultatet då eleverna uttrycker en känsla av stress i matematiken.
Eleverna vill producera fler matematikböcker på grund av att de inte vill hamna efter i 
matematikundervisningen. En elev i studien kände inte lika stora krav när hon arbetade
med guldmaterialet. Med stöd av resultatet anser vi att kraven på prestation blir större i 
matematikböckerna, eftersom eleverna måste visa att de har presterat. Lärarna arbetar 
med att motverka tävlingen mellan eleverna genom att ge dem redskap så att de kan 
försvara sig. I Malmer (2002) samt i Montessorispedagogiken (Sköld Wennerström & 
Bröderman Smeds 1997) står de framskrivet att läroböckerna är en bidragande faktor till 
att eleverna jämför sig. 

En lärare i resultatet poängterar att om eleverna enbart skulle arbeta med 
montessorimaterialet skulle de behöva ett schema så att eleverna vet vad de har arbetat 
med, eftersom inlärningen skall ske individuellt. Vi ser ett problem utifrån det läraren 
förespråkar. Det vi anser är att detta schema även kan bidra till att eleverna jämför sig 
med varandra dock behöver tävlingen inte alltid vara negativ. Tävlingen kan sporra 
vissa elever till att vilja utvecklas. Det är när tävlingsinstinkten går över till en negativ 
stress där eleven mår dåligt som läraren måste se över sin matematikundervisning. 
Utifrån resultatet går de utläsa att det är matematikböckerna som bidrar till att eleverna 
vill vara först i matematiken. Lärarna ger endast eleverna redskap att försvara sig från 
negativa kommentarer. Vår fråga är: hur kan lärarna göra om sin undervisning så att den 
inte bidrar till stress för eleverna? Varför är stressen inte oroväckande för lärarna? 
Skolverket (2003) anser att det är oroväckande att eleverna inte ser meningsfullheten 
med matematiken.  Resultatet visar att stressen kan påverka elevernas 
abstraktionsförmåga samt lärande eftersom eleverna inriktar sig på att räkna åtskilliga 
tal istället för att förstå de tal eleverna räknar. Eleverna anser att arbetet med 
guldmaterialet är arbetsamt och tidskrävande. Ett arbetsmoment med guldmaterialet tar 
avsevärt längre tid än att räkna ut ett tal i matematikböckerna. Matematikböckerna 
framhäver denna arbetstakt och eleverna upplever att de kommer efter i 
matematikböckerna när de arbetar med guldmaterialet. Ett sätt att undvika 
tävlingsmomentet är att inte använda några matematikböcker, då ser eleverna inte 
skillnaderna i form av producerade böcker. Eleverna vet fortfarande vart de ligger till 
kunskapsmässigt i matematiken men de har inte den måttstocken att jämföra sig med 
längre. 
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7.2.2 Guldmaterialet 

Rydstedt och Trygg (2010) beskriver att elever kan enklare förstå matematiken och dess 
tal genom att utgå från ental, tiotal, hundratal och tusental. Sköld Wennerström och 
Bröderman Smeds (1997) belyser Montessoris tankar där hon beskriver att det 
matematiska lärandet skall utgå från det konkreta materialet. Eleverna skall sedan kunna 
räkna med enbart tankens hjälp, de har då uppnått abstraktion. Flera av eleverna i vår 
studie såg fördelen av att använda guldmaterialet vid högre samt svårare tal. En 
anledning till detta kan vara att eleverna inte har uppnått en abstraktionsförmåga för 
dessa tal. 

Olsson (2000) belyser det som Maria Montessori redan på sin tid uttryckte, att eleverna 
måste laborera med tal för att förstå meningen bakom sitt räknande. Resultatet belyser
att guldmaterialet är ett hjälpmedel som eleverna har som stöd i sitt lärande och i sin 
utveckling av en högre matematisk förståelse. En elev i resultatet kunde inte räkna ut 
det tal vi gav henne men med hjälp av guldmaterialet hade hon stöd i sin uträkning. 
Yrkeslärare kan ha nytta av denna information i sin utformning av 
matematikundervisningen eftersom det är av stor vikt att eleverna förstår det de räknar. 
Det laborativa materialet behövs. I Utbildningsdepartementet (2006) och Skolverket 
(2008) läroplaner samt kursplaner förespråkar användningen av ett varierat arbetssätt, 
där den matematiska förståelsen är grunden. Det laborativa arbetssättet är en stor faktor 
i denna förståelse. Utifrån resultatet anser vi att det laborativa arbetssättet har en för 
liten del i dagens undervisning. Lärare måste känna sig trygga i sin ämneskompetens 
och våga se utanför matematikbokens gränser och lita på att de själva kan lägga upp en 
måluppfyllande undervisning.

Utifrån studien har vi fått förståelse över att det laborativa arbetssättet kan ses som 
något negativt av eleverna. Det finns tre anledningar till varför eleverna inte använder 
guldmaterialet. Dessa är: en redan utvecklad abstraktionsförmåga, stress samt att 
guldmaterialet är kopplat till svag prestationsförmåga. Maria Montessori belyser att när 
eleverna har uppnått abstraktion är de inte i behov av att använda montessorimaterialet 
mer. Materialet blir endast tidskrävande och arbetsamt (Sköld Wennerström & 
Bröderman Smeds 1997). Rydstedt och Trygg (2005) påpekar hur eleverna pendlar 
mellan det konkreta och den abstrakta förståelsen flera gånger i sitt sätt att skapa 
förståelse för det som är komplext. De påpekar att abstraktionsförmågan utvecklas 
under elevernas hela skolgång. Det betyder att flera elever i resultatet kan ha en 
förståelse för lägre tal medan de inte har nått någon abstraktionsförmåga för de högre 
talen. Att abstraktionsförmågan utvecklas konstant medför att en elev i årskurs tre i vårt 
resultat inte kan ha en fullt utvecklad abstraktionsförmåga. Piaget poängterar att 
eleverna inte har en utvecklad abstraktionsförmåga förrän i 11- 12 årsåldern (Malmer, 
2002).  Lärarna i studien framhäver att när eleverna har fått den abstrakta förståelsen 
blir guldmaterialet orelevant för eleverna. De skall använda guldmaterialet tills att 
eleverna uppnått tillräckligt god abstraktionsförmåga så att de inte behöver ha hjälp av 
materialet längre. Det lärarna berättar strider mot vad litteraturen understryker. Med 
stöd av resultatet anser vi, som tidigare poängterat att det laborativa arbetet behövs för 
att utmana alla elever till att nå en förståelse och en utvecklad abstraktionsförmåga. 
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Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) belyser att det barnet lär sig i 
förskolan skall vara till en grund till elevernas förståelse i skolan för att sedan kunna 
utveckla en djupare förståelse.  Eleverna fortsätter att utveckla en abstrakt förståelse för 
de matematiska begreppen i skolan.  Det som framkom i resultatet var att eleverna inte 
ville använda guldmaterialet trots att de var i behov av att göra det. Malmer (2002) 
poängterar att användningen av laborativt material är relaterat till en svag 
prestationsförmåga i matematik av många elever samt lärare.  Konsekvenser av detta 
kan vara att när eleverna sedan blir äldre vill de inte arbeta med materialet på grund av 
att det relateras till nybörjarundervisningen och materialet får en dålig ställning. Vi 
anser med stöd av resultatet att det laborativa materialet kopplassamma med
nybörjarundervisning, är en orsak till att flera elever väljer bort guldmaterialet. 
Eftersom det är flera studier som förespråkar det laborativa arbetssättet anser vi att det 
är viktigt att vända trenden och oviljan att använda laborativt material. Lärarnas egna 
förhållningssätt till matematik samt det laborativa materialet är betydelsefullt därför att 
deras förhållningssätt överförs till elevernas tankar kring materialet. Rydstedt och Trygg 
(2010) framhäver att elevers lärande av den laborativa undervisningen avgörs av 
lärarens roll. Det finns vissa studier som visar att elevernas lärande beror mer på läraren 
än det laborativa materialet. Ahlström (1996) understryker att det är läraren som är den 
främsta källan till elevernas lust att lära samt deras syn på matematik. 

7.3 Didaktiska konsekvenser

I vår kommande yrkesroll vill arbeta med att göra matematiken synlig för eleverna. Vi 
tycker det är viktigt att från första början benämna all matematik för att konkritisera 
matematiken för eleverna. Om läraren inte introducerar matematikböckerna i 
matematikundervisningen vid skolstarten kan eleverna få en möjlighet att se 
matematiken i ett större sammanhang. Vi skall arbeta med att belysa matematiken för 
eleverna med andra hjälpmedel och metoder än matematikböckerna. 
Matematikböckerna kan även verka som ett stressmoment för eleverna, där av vikten att 
se över sin matematikundervisning. Ahlberg (2000) belyser problemet att den 
traditionella läroboken inte alltid ger eleverna en grundläggande förståelse för de 
matematiska begreppen. Vi anser att det går att använda det laborativa materialet under 
elevernas hela skolgång genom att utveckla svårare uppgifter till de elever som behöver 
fler utmaningar. Alla elever skall få se att de kan ha användning av det laborativa 
materialet utan att det skall relateras till svag prestationsförmåga i matematiken. Vi vill 
belysa att det inte är något fel att använda matematikböcker i undervisningen. Böckerna 
behöver dock kompletteras med ett laborativt arbetssätt, så som guldmaterialet där 
eleverna kan få en förståelse för den matematik de räknar. I matematikböckerna är det 
färdighetsträning som eleverna övar, och med guldmaterialet får eleverna utveckla sin 
förståelse och därigenom uppnå en utvecklad abstraktionsförmåga. Polk Lillard (1997) 
betonar att vid inlärningen av matematiken behövs laborativt material för att förankra de 
matematiska begreppen, något som montessorilärarna vi intervjuat förespråkar. 
Eftersom det laborativa materialet behövs för att befästa matematiska begrepp vill vi
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arbeta med det laborativa arbetssättet i vår matematikundervisning. Utifrån våra 
erfarenheter kring matematikundervisningen anser vi att det laborativa arbetssättet har 
en för liten del i dagens undervisning. Lärarna måste känna sig trygga i sin 
ämneskompetens och våga se utanför matematikbokens gränser och lita på att de själva 
kan lägga upp en måluppfyllande undervisning. Vi anser att det är betydelsefullt att 
lärare utvecklar sin ämneskompetens för att kunna ge eleverna meningsfulla 
matematiska uppgifter. Vi som lärare måste hjälpa eleverna att fortsätta utveckla sina 
abstraktionsförmågor. Det går fortfarande att utmana eleverna med guldmaterialet, trots 
att de har fått en grundläggande abstraktionsförmåga.

7.4 Slutord 
Utifrån studiens resultat samt tidigare forskning och litteratur inom ämnet matematik 
anser vi att det är betydelsefull att lärare ser över sin matematikundervisning. Studien är 
ett bidrag till lärarpraktiken där vi framhåller att lärare behöver balansera sin 
matematikundervisning med laborativt arbetsätt kontra matematikböckerna. Laborativa 
material skall användas under hela elevernas skolgång genom att utveckla svårare 
uppgifter till de elever som behöver fler utmaningar. Alla elever skall få se att de kan 
använda det laborativa materialet utan att det skall relateras till svag prestationsförmåga 
i matematiken. Malmer (2002) poängterar att om eleverna får arbeta med ett 
laborativtmaterial (guldmaterialet) får de lättare att utveckla abstraktionsförmågan.
Matematikundervisningen bör bidra till att eleverna känner en meningsfullhet och är 
någonting mer än deras relation till matematikböckerna.  Det laborativa arbetssättet är 
fortfarande ett aktuellt och diskussionsrikt ämne som återkommer i Maria Montessoris 
pedagogik.

7.5 Förslag till fortsatt forskning
Vi anser att det är några områden som skulle vara intressanta att göra vidare studier på. 
Denna studie har undersökt hur elever samt lärare uppfattar användningen av 
guldmaterialet relaterat till matematikböckerna. Om vi gjorde om studien skulle det vara 
intressant att göra observationer för att se hur eleverna använder och lär av 
guldmaterialet. Det skulle även vara intressant att observera hur lärarna lär ut matematik 
samt hur de använder sig av det laborativa arbetssättet i matematikundervisningen. En 
annan infallsvinkel på en fortsatt studie kan vara att undersöka hur barn med 
matematiksvårigheters använder sig av guldmaterialet och hur det hjälper dem i deras 
matematiska utveckling. En enkätstudie om guldmaterialets användningsområde kan 
generera en större studie kring elevernas uppfattningar om materialet i ett mer 
omfattande perspektiv.
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Bilaga 1

Hej!

Vi är två lärarstudenter som går sista terminen på Högskolan i Skövde. Ett av våra sista 
delmål för att bli utbildade lärare är att skriva ett examensarbete. Vårt examensarbete 
kommer att handla om elevers samt lärares uppfattningar inom ämnet matematik i en 
Montessoriskola. För att ta reda på detta har vi valt att göra intervjuer med några elever 
i åldrarna 7-9 år. Intervjuerna kommer att ta cirka en kvart med varje elev och det 
kommer att genomföras vecka 39. 

Eleverna kommer att vara konfidentiella i arbetet och vi kommer använda oss av 
fiktiva namn. Det betyder att ingen som läser vår uppsats kommer att veta vilka elever 
som har varit delaktiga i studien.

Vi hoppas att du som vårdnadshavare tillåter ditt barn att delta i denna studie då det är 
en viktig del i vår utbildning.

Med vänliga hälsningar Rebecca Pehrsson och Anna-Maria Sundberg

Mitt barn får delta:

Mitt barn får inte delta: 

Kryssa i och lämna tillbaka till skolan snarast som möjligt.

Tack på förhand!



Bilaga 2

Intervjufrågor till åtta stycken elever i årskurs 1-3. 

Hur upplever du att det är arbeta med matematik i skolan?

I vilken situation/hur skall det vara i matematiken lär du dig bäst?

Hur är det att arbeta med montessorimaterialet? (guldmaterialet)

Kan du berätta vad du behöver ha för att kunna räkna matematik? 

När du arbetar med matematik använder du matematikböckerna eller använder du 
materialet eller båda två?

Dessa frågor är huvudfrågor utifrån vad eleven svara kommer vi att ställa olika 
följdfrågor för att ta reda på hur de resonerar med mera. 



Bilaga 3

Intervju frågor till två lärare i en Montessoriskola.
Berätta för oss hur du använder guldpärlorna i din undervisning?

Vad för roll har Guld pärlorna respektive matteboken i er matematikundervisning? 

Vilka pedagogiska idéer förekommer kring material? Guldpärlorna?

Vad gäller för att man ska kunna använda Guldpärlorna anser du?

Berätta för oss hur du använder matematikboken i din undervinnig? 

Vad innebär matematikboken i relation till Montessoripedagogiken?

Hur anser du att guld pärlorna/ matteboken utmanar eleverna i deras utveckling? 

Vad vill du att eleverna ska sträva efter med hjälp av matematikboken, 
guldpärlorna?
Vad krävs av eleverna att använda matteboken, guldpärlorna?

När är eleverna ”mogna” att gå vidare i sin matematik och hur skapas utmaningar i 
matematikundervisningen?

Vad tror du är orsakerna till att eleverna anser att matematikboken är så viktig och 
har svårt att se möjligheterna med guldpärlorna? 

Dessa frågor är huvudfrågor utifrån vad läraren svara kommer vi att ställa olika 
följdfrågor för att ta reda på hur de resonerar med mera. 


