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Sammanfattning/Abstract
I denna studie har jag undersökt hur lärare uppfattar att arbetet med Guldmaterialet stödjer lärandet

av positionssystemet. Syftet med arbetet är att skapa kunskap om hur guldmaterialet kan användas

för att undervisa om positionssystemet i förskoleklass till klass 3. Guldmaterialet är ett strukturerat

tiobasmaterial  som  finns  i  alla  montessoriförskolor  och  skolor  och  materialet  används  till  att

undervisa om positionssystemet.  Jag har besvarat mina forskningsfrågor genom att  utföra semi-

strukturerade intervjuer med fyra stycken lärare på en montessoriskola. Jag har bildat kategorier av

återkommande teman i intervjuerna och utifrån dessa har jag sedan besvarat forskningsfrågan: ”Hur

uppfattar lärare att arbetet med guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet?”. Resultatet

visade att lärarna anser att Guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet på flera olika sätt,

bland annat genom sin design och genom lärarnas praktiska arbete med materialet. Det går att finna

mycket stöd för lärarnas berättelser i forskning som jag presenterar i litteraturgenomgången. Stödet

finns dock främst i forskning rörande liknande strukturerade tiobasmaterial, eftersom det inte finns

så mycket forskning om montessorimaterial.
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Inledning

I  denna  studie  har  jag  undersökt  hur  lärare  anser  att  guldmaterialet  stödjer  lärandet  av

positionssystemet i förskoleklass till klass 3. Guldmaterialet är ett laborativt matematikmaterial som

används inom ett flertal matematiska övningar inom montessoripedagogiken. Dess främsta syfte är

dock att skapa förståelse för positionssystemet. Hur positionssystemet kan användas för att beskriva

naturliga tal är en del av de centrala innehållen i kursplanen i matematik för årskurs 1-3 (Lgr 11).

Malmer  (2002)  menar  att  en  nödvändig  förutsättning  för  att  utveckla  talbegreppet  är  en  säker

uppfattning  av  positionssystemet.  Guldmaterialet  skall  alltså  bidra  till  att  eleverna  utvecklar

talbegreppet och skapar en god förståelse för positionssystemet. Materialet är ett etablerat element i

montessoripedagogiken  (Montessori,  1995)  och finns  i  alla  montessoriförskolors  och

montessoriskolors  klassrum.  Materialet  ser  likadant  ut  som  när  Montessori  presenterade  det  i

början av 1900-talet (Signert, 2012) och det används av eleverna från att de är fyra år och ungefär

fram till att de börjar mellanstadiet. Trots detta så är det svårt att finna forskning kring detta material

som  enligt  Hainstock  (1997)  alltid  förefaller  tillhöra  elevernas  favoritmaterial.  Signert  (2012)

uppmärksammar att den forskning som bedrivits kring montessoripedagogik till största del handlat

om utvärderingar och jämförelser av montessoripedagogiken med annat pedagogiskt arbete. Det är

fortfarande  ovanligt  med  forskning  som  riktas  mot  undervisningsmetoderna  inom

montessoripedagogiken  (Signert,  2012)  och  därför  är  det  svårt  att  finna  forskning  om

montessorimaterialen.

Syfte och frågeställning

Syftet med arbetet är att skapa kunskap om hur Guldmaterialet kan användas för att undervisa om

positionssystemet i förskoleklass till klass 3.

   För att uppnå syftet har jag ställt följande frågeställning:

1.Hur uppfattar lärare att arbetet med guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet?

Litteraturgenomgång

Montessori utformade tidigt ett relativt omfattande strukturellt material (Malmer, 1990) och bland

dessa finns det flera bra exempel på material som används för att eleverna skall kunna bilda sig en

god taluppfattning (Mange, 1998).  Guldmaterialet  som används inom montessoripedagogiken är

enligt Hainstock (1997) barnens introduktion till positionssystemet och detta strukturella material

används i  alla  montessoriskolor  idag.  För att  förstå  lärarnas  berättelser  om hur de arbetar  med

Guldmaterialet för att undervisa om positionssystemet så behandlar jag i denna litteraturgenomgång

först  och främst positionssystemet,  samt på vilket sätt  den svenska skolans styrdokument anger

varför och hur detta arbete ska företas. Då Guldmaterialet är ett laborativt matematikmaterial så
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behandlar  jag  därefter  tidigare  forskning  rörande  laborativa  läromedel.  Ur  dessa  laborativa

matematikläromedel kommer jag sedan att fokusera på strukturerade tiobasmaterial, just därför att

Guldmaterialet kan klassas som ett sådant.

   Montessoris matematikmaterial bygger vidare på de material som använts i förskolan (Hansson,

1994). Det är därför en fördel om barnen arbetar med materialen i den tänkta ordningen och efter

Montessoris  principer  och  arbetsformer.  Jag  tar  därför  med  ett  avsnitt  som  kort  behandlar

matematiken inom montessoripedagogiken. Slutligen så beskrivs Guldmaterialet.

Positionssystemet

Jag kommer nu först att ge en kort bakgrund om positionssystemet, dess uppbyggnad och nollans

funktion.  Detta för att  belysa vad eleverna förväntas lära sig och förstå när de introduceras till

posistionssystemet, eftersom det är detta område som Guldmaterialet handlar om.

   Vi har ett positionssystem som bygger på talet tio och det innebär att vi grupperar i grupper om

tio,  räknar  i  tiotal  och  att  den  positionen  en  siffra  har  också  visar  vilket  värde  den  besitter

(McIntosh, 2008). Talssystemet byggs upp av tio symboler, siffrorna 0-9. Nollan fungerar som en

platshållare, vilket innebär att tomma platser markeras med noll (Malmer, 2000, McIntosh, 2008).

Vårt  positionssystem gör det  möjligt  för oss att  skriva alla tal  med hjälp av bara tio  symboler

(McIntosh, 2008).

   Positionssystemet är en viktig komponent i undervisningen av matematik i Sverige. I läroplanens

centrala innehåll i årskurs 1-3 innefattas bland annat naturliga tal och deras egenskaper, hur talen

kan delas upp och hur de används för att ange antal och ordning. Kunskapskraven för godtagbara

kunskaper i slutet av årskurs 3 inbegriper att eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal

och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal (Skolverket,

2011b). För att framgångsrikt kunna dela upp tal, samt beskriva deras inbördes relation, är det av

vikt  att  eleverna  har  en  förståelse  för  hur  positionssystemet  är  uppbyggt.  Vidare  så  visar

kunskapskraven  på  att  det  förväntas  att  eleverna  i  slutet  av  årskurs  3  har  en  förståelse  för

positionssystemet. I Skolverkets kommentarmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a)

lyfts positionssystemet fram ännu tydligare då det står skrivet att kunskaper om tal och talsystems

olika uppbyggnad även innebär kunskaper om nollans funktion och talet 0. Vidare framhålls det att

det krävs att eleverna förstår att en siffras värde är beroende av vilken plats den har i det skrivna

talet för att de skall kunna utveckla en förståelse för positionssystemet (Skolverket, 2011a).

   Flera  forskare menar  att  det  som utgör  grunden för  en god taluppfattning är  förståelsen för

positionssystemet och detta måste få ta sin tid och läras genom strukturerade och praktiska övningar

som låter  eleven möta talen i  olika representationsformer (Malmer 2002, McIntosh,  2008).  Om

eleverna har svårigheter att förstå positionssystemet så beror det ofta på att de har bekymmer med

att tolka relationen mellan talen i sifferföljden (Fuson, m.fl., 1997, Malmer 2002, McIntosh, 2008).
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Själva återgivandet av ordet, till exempel ”fyrahundratvå”, kan vara svårt (McIntosh, 2008). Detta

hänvisar  Malmer  (2002) till  visuella  eller  auditiva svårigheter  vilket  också Fuson,  m.fl.  (1997)

påpekar vad gällande siffror mellan 11 och 19, författarna menar att när siffrorna uttalas så ges

ingen  information  om  deras  inbördes  relation.  Den  informationen  kan  fås  i  större  tal  som

exempelvis: tvåtusen-fyrahundra-trettio-fem (Fuson, m.fl., 1997). Där uttalas siffrorna i den ordning

som de skrives.

   För att lägga grunden till uppfattningen av positionssystemet och för att undvika sifferomkastning

så är det bra om eleverna ges möjlighet att  arbeta med material  som tydligt visar hur siffrorna

förhåller sig till varandra  (Malmer, 1990). Det skall då helst vara ett material som har en tydlig

struktur. Med hjälp av ett sådant material så blir det enklare för eleverna att koppla det skrivna talet

till det abstrakta som talet representerar, för att eleven då kan se talen  (Malmer, 1990). McIntosh

(2008) rekommenderar också denna typ av material för att förtydliga relationen mellan ental, tiotal,

hundratal och tusental. Material som är utformade skalenliga gentemot varandra fungerar bättre än

vanliga saker som stenar eller pengar, för att det som representerar ett tiotal kan då vara exakt tio

gånger så stort som det som representerar ett ental (McIntosh, 2008).

   Den ovannämnda typen av material klassas som laborativt material. Jag skall nu gå djupare in på

vad laborativt material är för någonting och varför dessa material kan vara till hjälp för elever inom

matematiken. Det har även framkommit en del kritik gentemot användandet av materialen och detta

presenteras också härnedan.

Laborativt material

Laborativa läromedel kan vara utformade på flera olika sätt. Det kan röra sig om fysiska material

tillverkade av plast eller trä som går att hantera på olika sätt, men det kan även vara papper eller

kulor  (Rystedt  &  Trygg,  2010).  Materialen  gör  det  enkelt  att  känna,  vrida,  vända,  ordna  och

omfördela och det kan även gå att plocka isär dem och sätta samman dem igen (Rystedt & Trygg,

2010). Användningen av flera sinnen är något som utmärker arbetet med laborativa material och

detta är inte lika självklart att eleverna får erfara när de till exempel arbetar i en matematikbok. Den

starka  kopplingen  mellan  det  konkreta  och det  abstrakta  är  också  någonting  karakteristiskt  för

laborativt material (Rystedt & Trygg, 2010). Med konkret menas något som går att uppfatta med

sinnena, något som är åskådligt, påtagligt och gripbart (Svenska Akademiens ordbok). 

Med abstrakt menas att någonting är uppfattbart endast med tanken, att det är begreppsmässigt och

att det inte är  gripbart (Svenska Akademiens ordbok). Det laborativa materialet skall med andra ord

hjälpa till att göra det som är begreppsmässigt och icke gripbart mer åskådligt och gripbart och

därav bli en koppling mellan dessa dessa två koncept. I denna studie är det positionssystemet som är

det abstrakta som med hjälp av det laborativa materialet, Guldmaterialet, skall bli mer konkret för

eleverna.
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   Att undervisa matematik laborativt innebär, enligt Rystedt och Trygg (2010), att på olika sätt gå

mellan det konkreta och det abstrakta. Syftet och målet med det laborativa arbetet är att få eleverna

medvetna om sambandet mellan det konkreta materialen och de abstrakta matematiska begreppen

och för att det skall lyckas, så måste eleverna kunna tolka materialet som en representation för det

abstrakta (Rystedt & Trygg, 2010, Uttal, Scudder & DeLoache, 1997). Det kan innebära att eleverna

skall  tolka den konkreta kuben som ett  abstrakt tusental.  Eleverna kan genom materialen få en

förståelse för de matematiska begreppen, när denna förståelse infunnit sig, så kan de övergå till att

beskriva samma sak med hjälp av en annan representationsform, till  exempel  skrivna symboler

(Malmer, 2002, Rystedt & Trygg, 2010). Eleverna bör enligt Malmer (2002) få upptäcka, laborera

och arbeta  kreativt  i  sammanhang som för  dem är  konkreta.  De kan då  spontant  upptäcka  de

matematiska samband som avsetts med materialen och därefter successivt koda om dem till det

symbolspråk  som representeras  av  dem (Malmer,  2002).  Undervisningen bör  därför  starta  i  en

konkret  uppgift  och  denna  hjälper  sedan  elevens  tankar  över  till  det  matematiska  begreppet

(Malmer,  2002).  Tillsammans  med  läraren  beskrivs  elevernas  tankar  gradvis  med  symboler,

sambanden mellan aktiviteten, orden och de skrivna symbolerna görs då tydliga (McIntosh, 2008).

Det räcker med andra ord inte att bara plocka fram ett material och låta eleverna arbeta på egen

hand, utan med hjälp av materialen skall eleverna få möjlighet att uppleva olika representationer av

matematiska problem och detta skall hjälpa dem att göra de kopplingar som krävs för att de skall få

en förståelse för den abstrakta och den generella matematiken samt hur de förhåller sig till varandra

(Rystedt & Trygg, 2010).

   Det typiska för det laborativa materialet är som tidigare nämnts att det tillåter eleverna att använda

flera olika sinnen i arbetet. Detta innebär att eleverna kan lyfta, känna, vända och vrida på det som

representerar det matematiska. Det blir automatiskt en koppling mellan tanken och rörelse och detta

är någonting som Malmer (2002) menar att hon tycker sig fått bevis på under sin långa praktik. Hon

påstår att hon vid ett flertal tillfällen fått bevis på att rörelser kan frigöra tankar, även om hon är

tydlig med att hon inte kan hänvisa till några forskningsrapporter så pekar hennes observationer och

erfarenheter  på  att  rörelsen  i  det  laborativa  arbetet  positiv  och  frigörande  effekt  på  tänkandet

(Malmer, 2002). Det laborativa materialet ger goda förutsättningar för begreppsbildning då eleverna

får  möjlighet  att  arbeta  både  med att  känna och  se  och detta  kan  hjälpa  elever  att  skapa  inre

föreställningar av begreppen (Malmer, 2002, McIntosh, 2008).

   Trots allt detta så finns det inte någon garanti för att eleverna gör de kopplingar som var avsett

med  materialet  från  början  (Fuson  & Briars,  1990).  Därför  är  lärarens  roll  väldigt  viktig  om

eleverna  skall  nå ett  bra  resultat  när  de arbetar  med matematik  laborativt (Malmer,  2002)  och

uppgiften för lärarna är visa och förtydliga den matematik som finns i materialen (Rystedt & Trygg,

2010). Materialen kan inte vara en ersättning för undervisning. För att användningen av materialet

skall fungera som det är tänkt, så måste läraren hjälpa eleverna att koppla sina föreställningar till det
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som materialet representerar, för utan instruktioner kan eleverna använda materialet som intressanta

leksaker utan någon koppling till de matematiska begreppen (Uttal, Scudder & DeLoache, 1997).  

   Det är viktigt att lärarna är pålästa och kunniga om det laborativa matematiken skall lyckas. Det

behövs ämneskunskaper och en förmåga att sätta sig in i hur eleverna kan tänkas fundera kring

materialen och matematiken kopplad till dem. Lärarna måste med andra ord vara duktiga på att ta in

elevernas  perspektiv  och försöka förstå  hur  de  tolkar  materialen  (Rystedt  & Trygg,  2010).  Ett

matematiskt samband som kan te sig väldigt tydligt för en vuxen som observerar, behöver inte alls

vara lika självklart för barnet (Rystedt & Trygg, 2010, Uttal, Scudder & DeLoache, 1997).

   Laborativt material kan, utefter det jag hittills presenterat, hjälpa många elever att skapa förståelse

för matematiska begrepp genom att fungera som en bro mellan det konkreta och det abstrakta. Det

är  dock inte  enbart  positiva  omdömen om laborativt  material  inom skolan fått  i  forskning och

litteratur. Vanligt förekommande argument av lärare för att inte använda sig utav dessa material, är

att de ofta är väldigt dyra samt tidskrävande för läraren (Rystedt & Trygg, 2010). Det har även

framförts kritik mot att det skriftliga arbetet och dokumentationen inom matematiken blir lidande

vid användningen av laborativt material. Detta är viktigt att ha i åtanke då, som tidigare nämnts,

materialen inte automatiskt medför att eleverna får en  förståelse för det som avsetts, utan eleverna

behöver kommunicera sitt arbete både skriftligt och muntligt (McIntosh, 2008). Vidare så innehåller

de centrala innehållet i matematik för årskurs 1-3 ”Centrala metoder för beräkningar med naturliga

tal,  vid  huvudräkning  och  överslagsräkning  och  vid  beräkningar  med  skriftliga  metoder  och

miniräknare” (Skolverket, 2011b) och jag tänker att det därför är viktigt att integrera de laborativa

materialen i den vanliga matematiken.  

 

Strukturerat tiobasmaterial

Efter att jag har behandlat laborativt material,  dess fördelar inom matematiken och lite av dess

nackdelar,  så  skall  jag  härnedan  gå  djupare  in  på  det  som kallas  strukturerade  tiobasmaterial.

Eftersom Guldmaterialet utefter de beskrivningar som finns faller in under det som omnämns som

strukturerat tiobasmaterial så anser jag att det är av intresse för studien.

   Ordet struktur betyder enligt Svenska Akademiens ordlista: inre beskaffenhet, sammansättning

eller uppbyggnad. Jag tolkar det som att dessa material kallas för strukturerade tiobasmaterial för att

de är systematiskt uppbyggda  efter en tiobas. Det finns ett flertal material av denna typ, varav de

vanligaste är Dieneskuber och Centimomaterialet.  Mange (1998) lyfter fram dessa material och

påpekar att den största behållningen med dem är att deras bitar är skalenliga mot varandra. Dessa

material rekommenderas vid undervisningen av positionssystemet (Malmer, 2002, McIntosh, 2008).

   För att öka elevernas förståelse för det abstrakta i matematiken så konstruerade Zoltan Dienes

(1916–) sitt tiobasmaterial som kallas för Dieneskuber (Rystedt & Trygg, 2010). Dessa liknar i stort

Centimomaterialet  som Malmer  (2002)  rekommenderar  för  att  undervisa  om positionssystemet.
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Både  Centimomaterialet  och  Dieneskuberna  är  laborationssatser  bestående  av  entalskuber,

tiotalsstavar,  hundraplattor och tusenkuber och med hjälp av dessa så kan eleverna bland annat

illustrera olika tal.

   Med hjälp av dessa material så får eleverna konkret stöd för att förstå de olika storheterna, till

exempel så går det tydligt att visa varför det blir tokigt att skriva 53 som 503, vilket kan ske när

elever uppfattar talen fel på grund av auditiva orsaker (Fuson & Briars, 1990). En jämförelse mellan

fem tiotal och tre ental samt fem hundraplattor och tre ental gör det tydligt att skillnaden är stor.

Även när elever kastar om siffrorna i ett tal så är de strukturerade tiobasmaterialen till hjälp. När de

får uppleva skillnaden mellan talen med flera sinnen så blir  skillnaden mer uppenbar (Malmer,

2002). Grundtanken för siffrornas plats  och värde blir  mer och mer tydligt för eleverna när de

arbetar med dessa material och arbetet blir mer flexibelt efterhand (Fuson, m.fl., 1997). Men det är

viktigt att eleverna under arbetet får se den skriftliga versionen av det problem de arbetar med så att

det blir tydligt vad materialet representerar och kopplingen till det abstrakta siffrorna blir tydlig

(Fuson & Briars, 1990). Om eleverna inte får denna språkliga och skriftliga koppling, så kan arbetet

med det strukturerade tiobasmaterialet ses som någonting som är helt separerat från de skriftliga

arbetet (Fuson & Briars, 1990) och detta blir kontraproduktivt då tanken är att det är dit eleverna

slutligen skall nå. Om materialen används på rätt sätt så blir arbetet så småningom automatiserat

och eleverna kan lägga materialen åt sidan och arbeta utan dem (Fuson, m.fl., 1997). De har då

förhoppningsvis blivit  medvetna om sambandet mellan det konkreta materialet  och de abstrakta

matematiska  begreppen  som representeras  av  dem (Rystedt  &  Trygg,  2010,  Uttal,  Scudder  &

DeLoache, 1997) och kan gå vidare med en förståelse för det abstrakta.

   Med  hjälp  av  strukturerade  tiobasmaterial  så  kan  eleverna  tidigt  få  en  bättre  förståelse  för

positionssystemet och därav få en god taluppfattning. När eleverna börjar att arbeta med materialen

så handlar det mest om att  benämna talen korrekt  och få en introduktion till  positionssystemet

(Rystedt & Trygg, 2010), och efterhand som förståelsen infinner sig så brukar eleverna sluta att

räkna de enskilda enheterna för sig själva och istället bygga tvåsiffriga mängder genom att göra

samlingar av tiotal och ental (Fuson, m fl 1997). Eftersom eleverna, genom materialen, tidigt får en

förståelse för siffrornas plats och värde, så bidrar detta till att de ganska snabbt kan utföra additioner

och subtraktioner med flersiffriga tal. Fuson och Briars (1990) vittnar om detta i sin undersökning

där de flesta eleverna klarade av detta på ett bra sätt med hjälp av Dieneskuber. Vidare så påpekar

Fuson och Briars (1990) att elevernas självförtroende inom matematiken ökade då de med hjälp av

materialen klarade av att lösa så pass stora tal. Författarna föreslår till och med att eleverna bör

introduceras till fyrsiffriga tal direkt de är tillräckligt bekanta med de tio första talen och deras delar,

eleverna kan då snabbare börja ta hjälp av begreppen ental, tiotal, hundratal och tusental. (Fuson &

Briars, 1990). Fuson och Briars (1990) anser skolan underskattar elever i klass 2 och menar de

mycket väl kan lära sig subtraktion och addition med flersiffriga tal om de får arbeta med laborativt
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material. Men detta kräver att materialet visar tydligt hur positionssystemet är uppbyggt, att dess

bitar är skalenliga mot varandra samt att det huvudsakliga fokuset för lärandet är förståelse och inte

bara en genväg för att förenkla proceduren för en algoritm (Fuson & Briars, 1990).

   Ett strukturerat tiobasmaterial har utifrån det som presenterats stora möjligheter stödja lärandet av

positionssystemet.  Lyckade  projekt  som  använt  sig  utav  laborativt  matematikmaterial  för  att

undervisa om positionssystemet har ofta använt sig utav Dieneskuber (Uttal, Scudder & DeLoache,

1997) och det mesta av den forskning som jag hittat har använt sig av detta material. Guldmaterialet

är ett annat strukturerat tiobasmaterial som liknar både Dieneskuber och Centimomaterialet som

Malmer (2002) rekommenderar. Detta material har i stort sett samma uppbyggnad men skiljer sig i

designen  och  därför  kommer  jag  att  ägna  Guldmaterialet  och  dess  arbetssätt  en  grundligare

genomgång.

Guldmaterialet

Ett  material  som används i  ett  flertal  matematiska övningar  inom montessoripedagogiken,  men

främst  för  att  arbeta  med  positionssystemet,  är  Guldmaterialet.  Maria  Montessori  utformade

materialet av gyllene pärlor för att hon tyckte att färgen var intensiv och tilltalande (Hainstock,

1997). Materialet blev snabbt en grundläggande del i montessoripedagogiken (Montessori, 1995).

Ursprungligen skapades Guldmaterialet  för elever i åtta års åldern, men Montessori  lade snabbt

märke  till  att  fyra  och  femåringar  visade  stort  intresse  för  det  (Hansson,  1994,  Lillard,  1997,

Lillard, 2007). När hon sedan presenterade Guldmaterialet för de yngre barnen, så visade det sig att

det presenterade matematiken på ett väldigt bra sätt för dem och därför placerades Guldmaterialet

både i förskolans och grundskolans klassrum (Lillard, 2007). Eftersom Guldmaterialet är väldigt

tydligt  och  enkelt  att  handskas  med  så  tillhör  de  ofta  barnens  favorit  material  i

montessoriklassrummet  (Hainstock, 1997).

   Guldmaterialet är utformat så att en guldfärgad pärla symboliserar ett ental, tio pärlor trädda på en

ståltråd bildar en tiotalsstav som symboliserar ett tiotal. Tio tiotalsstavar blir sedan ett hundratal i

form av en hundraplatta, tio hundratal byggs sedan ihop till en tusenkub (Hainstock, 1997, Hansson,

1994, Montessori, 1998). När Guldmaterialet presenteras för barnen så blir det en introduktion till

namnet på kvantiteter: tio, hundra och tusen. Materialet representerar dessa enheter och genom att

barnen laborerar och experimenterar så förstår de hur de relaterat till varandra  (Hainstock, 1997).

Tanken är att barnen skall se och förstå att det aldrig finns fler än nio i en grupp, för då växlas

enheterna upp till nästa grupp. I arbetet med materialet så används först låga siffror och läraren ber

barnet hämta olika delar av materialet,  till  exempel fem ental eller fyra tiostavar och så vidare.

Siffrorna kombineras därefter genom att barnet hämtar exempelvis tre hundraplattor, åtta tiostavar

 7



och tre ental.  Slutligen så blandas stora mängder för att sedan sorteras in i grupper (Hainstock,

1997).

   Till de guldfärgade pärlorna så finns det tillhörande sifferkort. Sifferkorten har olika färger som

visar på deras plats i positionssystemet (Hainstock, 1997) och gör dem lättare att identifiera (Lillard,

1997). Entalssiffrorna är gröna, tiotalen är blå och hundratalen röda (Hainstock, 1997, Hansson,

1994,  Lillard,  1997),  tusentalen  är  också  gröna  och  detta  på  grund  av  att  man  i

montessoripedagogiken  anser  att  tusentalen är  entalen  i  nästa  nummerföljd  (Hainstock,  1997).

Dessa färger, som symboler för ental, tiotal och hundratal, kommer sedan igen i flera material som

barnen inom montessoripedagogiken möter (Hansson, 1994). Fuson, m fl (1997) har i sin forskning

använt sig av Montessoris sifferkort för att visa siffrornas positioner. Genom att till exempel lägga

sifferkortet  med  siffran  5  ovanpå  nollan  på  sifferkortet  med  20,  så  bildas  talet  25.  Några  av

klasserna i projekten med Fuson, m fl (1997), använde sig senare av Montessoris sifferkort för att

att addera och subtrahera flersiffriga tal. När barnen arbetar med korten blir det samma siffror igen,

när de passerat tio i sin räkning. Men det är någonting nytt som börjar när vi övergår till tiotal och

det markeras med att färgen byts och en nolla tillkommer bakom siffran. Om ett barn behärskar att

räkna till nio ental så innebär det att det inte blir några större svårigheter för samma barn att räkna

till nio tiotal eller nio tusental. Barnen lär sig följaktligen begreppen hundra och tusental  före de

bildar talen 11, 12 och 13 (Hansson, 1994).

   En av arbetsmetoderna för  att  stödja lärandet  av positionssystemet  är en lek som går under

benämningen banken. I banken så introduceras de fyra räknesätten med flersiffriga tal och detta

görs på olika nivåer och börjar utan tiotalsövergångar. När eleverna börjar med denna lek så har de

redan blivit bekanta med siffrorna och kvantiteterna för ett till tio, vad nollan har för uppgift samt

var siffrorna är placerade och värda i tiotal, hundratal och tusental. Detta gör att de är redo att arbeta

med additioner och subtraktioner med flersiffriga tal (Lillard, 1997). Med hjälp av Guldmaterialet

så kan således yngre barn utföra beräkningar så som additioner och subtraktioner med fyrsiffriga

tal. Många kanske tänker att detta är för avancerat för barn i sex och sjuårs åldern, men Montessori

såg att barnen var intresserade och att de med hjälp av Guldmaterialet klarade av att utföra detta

(Lillard, 2007). Montessori såg därför heller ingen skada med att låta barnen utforska och arbeta

med stora tal i tidig ålder och hon menade snarare att skolorna ofta höll tillbaka elever (Lillard,

2007).

Montessori och matematik

För att förstå hur lärare uppfattar att Guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet så är det

bra att  ha en övergripande bild av montessoripedagogiken och hur lärare på montessoriskolor i

allmänhet arbetar med matematik. Därför kommer jag nu att redogöra kort för några av Montessoris

principer, samt tanken bakom de material som används inom matematiken.
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   Maria Montessori (1870–1952) hade en stark tro på barnet och dess medfödda möjligheter. Hon

ville  att  barnen  skulle  få  utveckla  alla  aspekter  av  sina  liv,  både  tankesättet  och  känslolivet

(Malmer,1990).  Szendrei (1996) uppger, med referens till Rystedt och Trygg (2010) att Montessori

genom forskning tog fram ett  omfattande matematikmaterial  vars  syfte  var att  uppnå motorisk,

sensorisk och intellektuell utveckling genom fria övningar som styrdes av barnets eget intresse, så

barnet  själv  skall  få  välja  med  vad  och  när  det  vill  arbeta.  Individualiseringen  är  således  en

huvudsaklig princip i Montessoris undervisning och barnen väljer själv sitt arbete utan att styras av

resten av klassen (Signert, 2012). I montessoriskolan finns materialen endast i en uppsättning och

eleverna får därför vänta på sin tur eller om de vill kan de arbeta tillsammans (Signert &Martoon,

2008).

   Ett väsentligt inslag i montessoripedagogiken är alla materialen som används och dessa används i

avseendet att barnen skall få träna sina sinnen. De sinnestränande materialen är utvecklade så att

eleverna fysiskt kan hantera dem och de karakteriseras av att de är fysiskt tilltalande och att de ofta

är självrättande (Signert, 2012). Enligt Signert (2012) så ville Montessori stimulera sinnesträningen

hos barn med hjälp av konkreta material, hon menade att barnen får hjälp att utveckla sin intelligens

genom att känna, se, smaka, lukta och höra. De sinnestränande övningarna går ofta ut på att sortera

materialen efter storlek och att jämföra olika storlekar. Variationen blir lätt att urskilja för barnen då

materialen bokstavligt talat låter dem ta på den variation som finns (Signert, 2012).

   Materialen  introduceras  till  barnen  genom  en  trestegslektion  för  att  lära  ut  namnen  på

egenskaperna och deras olika betydelse. Det första steget handlar om att uppfatta kontraster och där

presenterar läraren egenskaper, t ex ett namn på en kvantitet. Andra steget handlar om urskiljning

och där skall barnet känna igen den egenskap som motsvarar det ord som tränas; barnet uppmanas  t

ex att peka på tiotalet. Steg tre kontrollerar den förra lektionen och läraren isolerar då svårigheten;

tredje steget handlar således också om urskiljning och läraren frågar då efter namnet på de olika

kvantiteterna (Signert & Martoon, 2008).

   När Montessori  introducerade någonting nytt för barnen så gav hon alltid helhetsbilden först, för

att sedan bryta ned den till de individuella delarna. I matematiken så presenterades till  exempel

positionssystemet för barnen så fort de hade förstått kvantiteterna och symbolerna ett till tio och

konceptet  för  nollan  (Lillard,  1997).  Undervisningen  i  matematik  brukar  i  montessoriförskolan

börja  i  fyraårsåldern.  Det  innebär  att  barnen arbetar  med praktiskt  material  som indirekt  är  en

förberedelse för den matematik som de kommer att möta i skolan (Hansson, 1994).

   Lillard (1997) lyfter fram att poängen med Montessoris matematikmaterial aldrig har varit att

”lära barn matematik” utan snarare att utveckla det matematiska sinnet. Utmärkande för ett sådant

sinne  är  att  det  är  ett  analytiskt  sinne  som  begriper  sig  på  ordningsföljder  och  besitter  en

abstraktionsförmåga (Lillard, 1997). Matematikmaterialen blir successivt mer och mer abstrakta och
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barnen använder de konkreta materialen tills de kan tänka abstrakt. De kan senare gå tillbaka till de

konkreta materialen igen, då matematikmaterialen har flera användningsområden (Signert, 2012).

Montessoris matematikmaterial symboliserar kvantitet och symbol,  decimalsystemet och de fyra

räkneoperationerna och allt detta visas i en konkret form och detta gör det möjligt för barnen att

undersöka  och  experimentera  tills  de  finner  en  koppling  till  det  abstrakta  (Lillard,  1997).

Grundläggande för matematikmaterialen är användningen av talbasen 10. Materialen används i en

bestämd ordning och samtidigt som barnen övar sig i att lägga märke till finare och finare skillnader

mellan föremålen och dess aspekter, så ökar svårighetsgraden (Signert, 2012). Användandet av flera

sinnen hjälper som sagt barnen att uppfatta skillnaderna och detta är viktigt för att de skall få en

djupare  förståelse  för  matematiken.  Rörelse  är  därför  en  central  del  i  arbetet  med  materialen.

Övningarna med materialen innebär att barnen känner, rör och flyttar på dem, vilket medför att

kroppens rörelser är tätt sammanflätade med det kognitiva (Lillard, 2007). Lillard (2007) menar att

ett kännetecken för Montessoris övningar är att de förkroppsligar abstrakta begrepp. Guldmaterialet

tillåter eleverna att genom sina sinnen uppfatta skillnader mellan de olika kvantiteterna. I arbetet

med Guldmaterialet så är den upplevda skillnaden viktig för förståelsen av positionssystemet. En

tusenkub  är  tung  i  jämförelse  med  ett  tiotal  och  detta  skall  upplevas  först  separat  och  sedan

tillsammans med de mer abstrakta sifferkorten.

Metod

Jag har i min undersökning intervjuat fyra stycken lärare på en montessoriskola i syfte att svara på

min  frågeställning  hur  lärare  uppfattar  att  arbetet  med  Guldmaterialet  stödjer  lärandet  av

positionssystemet. Vid intervjuerna har jag använt mig av en diktafon och sedan har jag fört över

ljudfilerna  till  en  dator  och  transkriberat  intervjuerna.  Jag  beskriver  nedan,  under  rubriken

”Datainsamlingsmetod”, hur jag burit mig åt för att samla in materialet. Under rubriken ”Urval och

begränsningar” så redogör jag varför jag valt att samla in data på det sätt som jag gjort och beskrivit

hur jag begränsat studien. Rubriken ”Analysmetod” följs av en beskrivning av hur jag analyserat

resultaten  av  intervjuerna.  Slutligen  presenterar  jag  mina  etiska  överväganden  under  rubriken

”Etiskt förhållningssätt”.

 

Datainsamlingsmetod

För att få svar på min frågeställning: Hur uppfattar lärare att arbetet med guldmaterialet stödjer

lärandet av positionssystemet? Så har jag som datainsamlingsmetod har jag valt att använda mig av

semistrukturerade  intervjuer.  En  semistrukturerad  intervju  har  i  förväg  bestämda  frågor  och

frågeområden och svaren är mestadels öppna, det kan dock finnas frågor med fasta svarsalternativ

(Johansson & Svedner, 2006). Eftersom mitt syfte är att ta reda på specifik information inom ett

specifikt område så vill jag ha möjligheten att styra frågorna. De frågeområden som jag har med i
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intervjuguiden handlar om Guldmaterialet och hur lärarna anser att detta material stödjer inlärandet

av positionssystemet. 

Semistrukturerad intervju som insamlingsmetod

Den semistrukturerade intervjun passar då dels för att jag med hjälp av intervjuguiden täcker upp de

intresseområden som är studiens fokus, men samtidigt gör den det möjligt att anpassa samtalet efter

informanten.  Användningen  av  arbetsmaterial  inom  montessoripedagogiken  är  individuellt

uppbyggt av läraren och det bygger därför på dennes förståelse och erfarenhet. Frågorna bör därför

vara flexibla för att jag ska kunna nå förståelse för informanternas upplevelser och erfarenheter. Då

den semistrukturerade intervjun är relativt styrd av intervjuaren, så går det lättare att få svar på de

specifika frågorna som formulerats inför intervjun (Bryman, 2011). Den semistrukturerade intervjun

gör det också enklare att jämföra svaren mellan lärarna, och på så sätt se om svaren överensstämmer

med varandra. Jag tänker även att denna intervjumodell passar bättre då jag redan har en relation

med dem som skall intervjuas, då en semistrukturerad intervjusituation enligt Bryman (2011) är mer

formell och styrd än en kvalitativ intervjusituation.

   Nackdelarna med en semistrukturerad intervju kan vara att information försvinner då svaren inte

blir så uttömmande. Då arbetet är inte är så stort så anser jag ändå att denna typ av intervjumetod är

mer effektiv än en helt ostrukturerad intervju, som mest liknar ett samtal. Jag vill kunna hålla ett

fokus på Guldmaterialet och lärarnas arbete med detta.  Den brist på information på grund av att

svaren inte blir så uttömmande, kan till  viss del förebyggas genom förberedandet av följdfrågor

(Bryman, 2011) och detta har jag haft i åtanke vid utformningen av intervjufrågorna.

   

Intervjuguide 

I  min intervjuguide har  jag åtta  stycken bestämda frågor,  vilket  kan verka få  i  sammanhanget,

frågorna berör dock stora områden och till varje fråga har jag förberett ungefär tre stycken möjliga

följdfrågor inom de områden som jag behöver få svar på, dessa går dock att variera utifrån behov.

   Mina frågor bygger mycket på viktiga och igenkommande områden som jag har identifierat under

arbetet med litteraturgenomgången. Dessa utgörs av moment som handlar om laborativt material,

Guldmaterialet som laborativt material samt lärarens roll.

   Laborativt material är viktigt att ta med i intervjufrågorna då litteraturgenomgången med tidigare

forskning har en mer allmän karaktär kring detta område.  Detta på grund av att  forskning som

specifikt behandlar montessoripedagogikens undervisningsmetoder fortfarande är ovanlig (Signert,

2012). Guldmaterialet är dock ett laborativt material som i likhet med dessa tillåter eleverna att

arbeta med flera sinnen och för att kunna jämföra lärarnas berättelser med det som jag funnit i

litteraturen så är det viktigt att detta berörs i frågorna. Exempel på frågor är: ”Vad utmärker ett

laborativt material enligt dig?” och ”Vad innebär det att arbeta med positionssystemet laborativt?”
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Ett flertal författare menar att Guldmaterialets utformning och design bidrar till att eleverna får en

förståelse för positionssystemet (Hainstock, 1997, Hansson, 1994, Lillard, 1997). För att få ta del av

lärarnas  beskrivningar  om Guldmaterialet  som laborativt  material  lyder  en av följdfrågorna:  På

vilket  sätt  är  Guldmaterialet  ett  laborativt  material  enligt  dig?  En  fråga  som  berör  hur

Guldmaterialet används som laborativt material i arbetet med positionssystemet är: ”Vad är det i

Guldmaterialet som du anser stärker lärandet av positionssystemet?”. Ett flertal forskare beskriver

att  lärarens  roll  är  väldigt  viktig  i  arbetet  med laborativt  material  i  matematik  (Malmer,  2002,

McIntosh, 2008, Rystedt & Trygg, 2010), och därför finns det i intervjuguiden frågor som berör

detta. Exempel på sådana frågor är: ”Vad tänker du om lärarens roll i utnyttjandet av materialet i

relation till elevernas resultat?” och ”Vad är viktigast i lärarens roll?”.

   

Urval och avgränsningar

Jag har intervjuat fyra lärare som arbetar på samma skola. Skolan är en montessoriskola som drivs

som en fristående skola i en större kommun. Tre av dessa lärare har en montessoriutbildning och har

arbetat  flera  år  i  montessoriförskola  och  montessoriskola.  Två  av  lärarna  har  arbetat  både  på

montessoriförskola och montessoriskola, och en av lärarna har arbetat på flera montessoriskolor

som lågstadielärare.  En  av  de  intervjuade  lärarna  är  inte  formellt  montessoriutbildad,  men  har

arbetat i flera montessoriskolor, samt i vanlig kommunal skola. Jag ansåg att det var av intresse för

undersökningen att även denna lärare var med för att deltagandet kan tillföra andra synvinklar som

inte är så strikt präglade av montessoripedagogiken.

   Som urvalsprincip har jag valt att använda mig utav ett så kallat bekvämlighetsurval. Med ett

bekvämlighetsurval följer  man principen att  använda sig utav sådana personer som råkar finnas

tillgängliga. Men det rör sig även om specifika lärare, som har en förståelse för det jag skall studera.

Svarsfrekvensen blir med denna metod sannolikt hög och den ger möjlighet att samla in data från

värdefulla respondenter som annars kunde hamna vid sidan av urvalet (Bryman, 2011). Det är också

mindre tidskrävande och kan vara passande vid mindre studier, som kan fungera som förberedelse

inför en mer omfattande studie. Svårigheterna med ett bekvämlighetsurval är att det är mycket svårt

att  generalisera  resultaten  och  att  det  är  svårt  att  veta  om de  är  representativa  för  lärarkåren

(Bryman, 2011).

   Jag  har  valt  denna  urvalsprincip  på  grund  av  att  mina  frågeställningar  rör  ett  specifikt

matematikmaterial  inom montessoripedagogiken.  Montessorilärarna  är  få  och  urvalet  blir  därav

begränsat inom ramen för det geografiska området. Tiden för skrivandet av uppsatsen är även det

begränsat och därför är det praktiskt om antalet intervjuade lärare är lågt. De lärare som valt att

delta har jag dock redan en relation med och detta gör det mer flexibelt.  Det kan även vara en

nackdel att jag känner dem sendan tidigare, då den sociala relationen kan påverka svaren. Det kan

 12



dessutom innebära att jag har förutfattade meningar, vilket skulle kunna leda till att jag vet vad jag

skall ställa för följdfrågor och därav styr intervjun alltför mycket.

   Jag har avgränsat mig till att intervjua endast lärare som arbetar inom montessoriskola och inte

inom  montessoriförskolan.  Det  finns  ett  flertal  montessoriförskolor  i  området  som  även  dem

använder sig av Guldmaterialet, men jag har valt att fokusera på skolan för att det är mitt framtida

yrke ligger.

Analysmetod

För  att  få  svar  på  hur  lärare  uppfattar  att  arbetet  med  Guldmaterialet  stödjer  lärandet  av

positionssystemet  så  har  jag  valt  att  transkriberat  allt  från  intervjuerna,  jag  har  dock  valt  att

utelämna sådant som inte varit relevant för mina frågeställningar. Det kan till exempel röra sig om

alltför stora utsvävningar i andra montessorimaterial.

   Mina intervjufrågor är uppbyggda på viktiga och igenkommande områden som jag identifierat

under  arbetet  med  litteraturgenomgången,  områden  som jag  anser  viktiga  för  att  besvara  min

forskningsfråga;  Hur  uppfattar  lärare  att  arbetet  med  Guldmaterialet  stödjer  lärandet  av

positionssystemet? Områden som jag identifierat som viktiga är; laborativt material i allmänhet och

Guldmaterialet som laborativt material samt lärarens roll.

   Utifrån bakgrunden och den tidigare  forskningen i  kombination med att  jag läst  igenom de

utskrivna  intervjuerna  noga,  så  identifierade  jag  olika  återkommande  områden.  Dessa  områden

ansåg jag vara viktiga för att förstå hur lärarna uppfattar  att  arbetet med Guldmaterialet stödjer

lärandet av positionssystemet, vilket är min frågeställning. Intervjufrågorna är, som tidigare nämnts,

utformade  utifrån  dessa  viktiga  och  igenkommande  områdena  som  jag  identifierat  i

litteraturgenomgången.  Dessa  vanligt  återkommande  områden  har  jag  använt  som  tre  stycken

huvudkategorier när jag sorterat in informanternas data. Huvudkategorierna är: laborativt material,

Guldmaterialet som laborativt material, samt lärarens roll.

   Jag har efter transkriberingen läst igenom intervjuerna noga för att identifiera när respondenternas

svar behandlar något i de ovanstående huvudkategorierna. Jag har markerade med olika färger i de

utskrivna intervjuerna för att separera svaren och sortera dem efter de återkommande teman som

respondenterna  tog  upp.  En  färg  för  varje  kategori.  Därefter  så  letade  jag  efter  likheter  och

skillnader  i  respondenternas  svar  inom de  tre  huvudkategorierna.  Här  framkom återkommande

teman och därav har de intervjuades uppfattningar fått styra grupperingarna (Johansson & Svedner,

2006).

   Jag har följaktligen tittat på likheter i respondenternas svar för att bilda teman som sorterats in

under de tre huvudkategorierna. Alla de intervjuade lärarna har till exempel talat om hur laborativt

material hjälper elever att gå från det konkreta till det abstrakta. Eftersom att laborativt material

skall fungera som en bro mellan det konkreta och det abstrakta så har lärarnas utsagor om detta

 13



sorterats  in  under  under  laborativt  material.  Andra återkommande teman hos  respondenterna är

exempelvis redogörelser av arbetet med stora tal och sifferkorten. Stora tal samt sifferkort har jag

placerat  under  kategorin  Guldmaterialet  som  laborativt  material  för  att  dessa  återkommande

beskrivningar och berättelser är kopplade till guldmaterialets metoder och arbetssätt och inte till

laborativt material i stort. Att börja tidigt med arbetet med guldmaterialet var ett återkommande

tema hos respondenterna och detta har även det sorterats in under Guldmaterialet som laborativt

material eftersom även detta är kopplat direkt till detta material. När respondenterna talat om sin

egen roll i arbetet med Guldmaterialet samt hur de bedömer och dokumenterar elevernas arbete så

har  detta  sorterats  in  under  lärarens  roll,  för  det  är  lärarna  som bedömer  och  kontrollerar  om

eleverna har lärt sig det som avsetts. Lärarens roll framställs som väldigt viktig utifrån litteraturen

och  detta blir då en central del i att förstå hur arbetet med guldmaterialet kan stödja lärandet av

positionssystemet.  Montessoripedagogiken  har  inte  någon  egen  kategori,  trots  att  den  har  en

betydande del i litteraturgenomgången. Detta för att jag anser att arbets- och tankesättet redan är

integrerat i svaren jag fått av lärarna. För exempel med citat ur intervjuerna med lärarna; se tabell 1.

Laborativt material Guldmaterialet som 
laborativt material

Lärarens roll

Laborativt material

”De lär sig på ett annat sätt om 
de får arbeta med ett konkret 
material, det går in i 
muskelminnet” (Lärare 2).

”Det tycker jag är ett material 
som är konkret och tydligt och 
att man kan använda både 
händer och öga och hjärnan så 
att det blir som en blandning” 
(Lärare 1).

Guldmaterialet som 
laborativt material

”Ett Guldmaterial anspelar på 
att det är någonting värdefullt 
och viktigt” (Lärare 1).

Lärarens roll

”Det krävs mycket lärarinsats, 
det är samtalet omkring som är 
det viktiga” (Lärare 4).

Konkret till abstrakt

”Det handlar ju om att få 
förståelse. Att få en upplevelse, 
en konkret upplevelse för att så 
småningom ha det i sinnena när
man går över mot abstrakt. 
Något att referera tillbaka till 
för eleven” (Lärare 3).

Metod och arbetssätt

”Först presenterar jag materialet
och sen får eleverna visa att de
förstår skillnaden. Sen parar jag
ihop  med  korten,  och  sätter
ihop olika uppgifter.  Det  beror
lite på förståelsen” (Lärare 3).

Hur lärare kontrollerar 
elevernas förståelse av 
positionssystemet

”Man kan ju göra så att man 
kollar. Dels att man ser när de 
jobbar självständigt med 
uppgifter. Man kan säga: Kom 
här nu ska vi se, hur var det nu?
Checkar så att eleverna har 
förstått” (Lärare 3).

Sifferkorten Dokumentation
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”Färgkodningen  är  väldigt
viktig, den är ett sätt att avskilja
om  det  är  hundratal  eller
tusental eller tiotal” (Lärare 2).

”Man  kan  arbeta  bara  med
sifferkorten också, jag tycker att
det kommer lite senare, då kan
man visa hur  man lägger  ihop
sifferkorten  för  att  få  fram
siffrornas position”  (Lärare 1).

”Arbetet  skrivs  upp  som
dokumentation  i  vanlig
pappersform,  att  nu  har  han
gjort det och kan eller kan inte,
behöver  träna  på  övergångar
tiotal  till  hundratal  eller..”
(Lärare 1).

Stora tal

”Barn gillar stora tal. Och de är 
det också som detta som gör att 
man kan få förståelse för dessa 
stora tal. Det är jättehäftigt ju 
att gå med en bricka med flera 
tusental när man hämtar och så”
(Lärare 3).

Utmaningar

”En utmaning för läraren är att
lägga  ribban  rätt  så  att  de
bibehåller  intresset,  så  att  det
inte blir för svårt för barnen. De
yngre väldigt ojämna så att  de
är  ju  en  svårighet  när  man
jobbar i grupp men det är ju ett
måste när man är ensam lärare
och  det  blir  många
presentationer  på  många  olika
nivåer” (Lärare 2).

Börja tidigt

”Jag är övertygad om att om vi
jobbar mycket med detta i tidig
ålder skulle vi vinna mycket på
det” (Lärare 3).

Tabell 1. Exempel på hur informanternas svar sorterats in i de olika kategorierna.

Johansson  och  Svedner  (2006)  ställer  sig  frågande  till  om  en  redovisningsmetod,  där

uppfattningarna styr grupperingarna, kan göra det möjligt att generalisera utifrån endast ett fåtal

intervjupersoner.  Min  avsikt  med  denna  studie  är  dock inte  att  hävda  att  resultaten  av  den  är

generella  för  alla  lärare  som  arbetar  med  Guldmaterialet,  utan  att  skapa  kunskap  om  hur

guldmaterialet kan användas för att undervisa om positionssystemet. Genom att ta reda på hur lärare

uppfattar  att  arbetet med Guldmaterialet  stödjer lärandet av positionssystemet hoppas jag kunna

göra detta. För att öka möjligheten att finna de viktigaste uppfattningarna är det passande att ta med

personer med olika erfarenhetsbakgrund när man väljer intervjupersoner (Johansson & Svedner,

2006). I denna undersökning har jag valt att intervjua endast fyra personer, men dessa personer har

olik erfarenhetsbakgrund då de arbetat både i montessoriförskola, montessoriförskola och vanlig

kommunal skola och jag hoppas därav finna de viktigaste uppfattningarna.
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Etiskt förhållningssätt

Jag har, inför undersökningen, utgått från de grundläggande etiska principerna som gäller för svensk

forskning;  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet

(Bryman,  2011).  Inför  undersökningen  har  deltagarna  blivit  informerade  om

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte, de har blivit upplysta om att de kan avböja

eller avbryta sitt deltagande om de vill. Deltagarna har själva valt att delta i undersökningen och

inga av dessa har varit minderåriga. Deltagarna har blivit erbjudna anonymitet och deras namn har

vid transkriberingen blivit ersatta med nummer. De benämns härefter som; lärare 1, lärare 2, lärare 3

och lärare 4. Uppgifterna som samlats in under arbetets gång kommer endast att användas till detta

arbete och inte till något annat och detta är deltagarna införstådda med.

Resultat

I  denna  del  avser  jag  att  gå  igenom  min  frågeställning;  hur  lärare  uppfattar  att  arbetet  med

guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet. Detta kommer jag att göra genom att redovisa

vad  jag  funnit  gemensamt  hos  de  intervjuade  lärarnas  uppfattningar  inom följande  kategorier:

Laborativt material, Guldmaterialet som laborativt material, samt lärarens roll.  Jag har vid några

tillfällen valt att ta med resultat som inte varit genomgående hos de flesta respondenter, detta för att

jag anser att  det lyfter  fram ytterligare perspektiv.  Även där intervjuresultaten och den tidigare

forskningen i litteraturgenomgången har varit  motsägande har jag sett ett  intressant resultat  och

därför valt att ta med detta i resultatdelen.

Kategori: Laborativt material

Under denna kategori redovisas två teman med underrubrikerna Laborativt material och Konkret till

abstrakt.

Tema: Laborativt material

Samtliga lärare som jag intervjuade ansåg att ett laborativt material är ett material som är konkret

och tydligt. De menar att det är betydelsefullt att barnen får arbeta praktiskt med det som skall läras

in för att de skall få en djupare förståelse. Det är viktigt att få uppleva det som ska läras in på något

annat  sätt  än  att  bara  skriva  och några  lärare  menar  att  det  underlättar  för  lärarna  när  de  kan

synliggöra saker genom laborativt material. Samtliga lärare lyfte fram vikten av att få använda alla

sinnen i arbetet med materialen, de menade att det är viktigt att barnen får känna, se och uppleva det

som skall läras in. Lärarna lyfter även fram skillnaden mellan att arbeta laborativt och den största
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behållningen med materialen är att eleverna tillåts använda både ögon och händer. De menar att det

laborativa materialet kopplar ihop händer, öga och hjärna och att barnen lär sig på ett annat sätt när

de får arbeta med ett konkret material. Detta på grund av att kunskapen går in i, vad de kallar, ett

muskelminne.

   Ett  användbart  laborativt  material  skall  enligt  lärarna  vara  tillåtande  och  uppmuntra  till

utforskande och det är även fördelaktigt om materialet går att använda på flera olika sätt. Två av

lärarna påpekade att om materialet går att använda på flera olika sätt så ges barnen tillfälle att dra

samma slutsatser ur olika material, vilket de menar ökar förståelsen. Det är enligt lärarna viktigt att

det laborativa materialet är lockande och intressant för barnen. Materialet skall ha en mening och ett

syfte för att hjälpa fram barnen till ett resultat. De poängterar att användandet då utmynnar i ett nytt

lärande. Gemensamt för lärarna är att de anser att laborativt material är väldigt betydelsefullt inom

matematiken och att  just i  matematik är extra bra om eleverna kan känna och se mängder och

former.  Vidare  så  menar  de  att  laborativt  material  inom  matematik  är  utmärkande  för

montessoripedagogiken. Lärare 1 menade att laborativ matematik för tillfället är väldigt modernt

och att den forskning hon tagit del av låtit henne förstå att barn faktiskt lär sig matte bättre med

hjälp av materialen.

Tema: Konkret till abstrakt

Flera av lärarna tog vid ett flertal tillfällen upp hur de ansåg att laborativt material hjälpte eleverna

att gå från det konkreta till det abstrakta. De menade att när materialen låter eleven använda flera

sinnen, så ger det en upplevelse av det abstrakta och gör det mer greppbart för eleven. En av lärarna

beskriver:

   ”Jag tycker att barn kan behöva andra sätt att lära sig än de rent abstrakta. Jag tror att oavsett vad

vi ska lära oss så lär vi oss bättre om vi inte bara har teoretiska grejer, utan sensoriska. Vi kan känna

på det, antingen med kroppen, känna eller se, eller på annat vis. Inte bara det visuella eller det i

huvudet.” (Lärare 4).

   Lärarna är dock tydliga med att målet är att, genom materialen, få en förståelse för det abstrakta så

att materialet slutligen kan plockas bort. De menar att den praktiska delen efterhand automatiseras

och då är det dags att  arbeta mer teoretiskt för att  sedan övergå helt  till  det abstrakta.  Lärarna

understryker att materialen de arbetar med oftast är en representation för någonting abstrakt. De

vittnar om tillfällen då eleverna arbetat med mer abstrakta uppgifter i till exempel en arbetsbok i

matematik och har blivit hjälpta av en påminnelse om det material som föregått uppgifterna. Om

eleven har kört fast i sitt arbete så menar lärarna att genom att de till exempel uppmanar eleven att

gå och hämta ett material, så kommer de på hur det skall vara genom att de tittar tillbaka på arbetet

med materialet.  Lärare 4 berättar:
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   ”Det kan hända att en elev säger:”Vad är det här?” ”Jag vet inte vad man ska göra här”. Då kan

man som lärare påminna om materialet, och då faller ofta polletten ner” (Lärare 4).  

   Sammanfattningsvis så ansåg alla de intervjuade lärarna att laborativt material stödjer lärandet hos

eleverna genom att de låter dem arbeta med flera sinnen. Vidare talar många lärare om att de anser

att  det  finns  en  koppling  mellan  rörelse  och  kognition  som genom användandet  av  laborativt

material  får  komma  till  uttryck.  Laborativa  material  hjälper,  enligt  lärarna,  elever  att  göra

övergångar från det konkreta till det abstrakta där materialen ses då som representationer för något

abstrakt.

Kategori: Guldmaterialet som laborativt material

Under  denna kategori  redovisas  fem teman med underrubrikerna Guldmaterialet  som laborativt

material, Metod och arbetssätt, Sifferkorten, Stora tal och Börja tidigt.

Tema: Guldmaterialet som laborativt material

Samtliga  lärare  som  jag  intervjuat  berättar  att  de  använder  sig  ofta  av  Guldmaterialet  i  sin

undervisning. De menar att materialet är oerhört konkret och tydligt och att det genom sin design

ger  barnen en bra  uppfattning  av  mängder  och skillnader  emellan  mängder.  Lärarna  menar  att

genom att materialet är tredimensionellt så åskådliggörs skillnaderna tydligt och konkret. Lärarna

berättar att det är lätt för barnen att se att alla pärlor i en tusenkub består av enskilda ental. Likaså

blir det tydligt för dem att en tiotalsstav består av tio ental och hundraplatta av tio tiotalsstavar och

eleverna får då hjälp av både det muskulära och synintrycket uppfatta skillnader. En tusenkub är

tung i jämförelse med ett ensamt ental och det är också en stor skillnad mellan ett ental och ett

tusental. Alla delar i materialet går att ta på och räkna. Det blir då inte bara abstrakta tal, eftersom

barnen kan se,  hålla  i  och räkna pärlorna och de kan se mängderna,  se hur  mycket  tusen är  i

jämförelse  med  ett  hundratal.  En  av  de  lärare  som  jag  intervjuade  har  inte  formell

montessoriutbildning.  Hon  har  dock  arbetat  i  ett  flertal  montessoriskolor  och  även  i  vanlig

kommunal skola och hon säger så här om guldmaterialet:

   ”Jag brinner inte för alla delar av Montessori jämt, men Guldmaterialet tycker jag är fantastiskt,

det går att använda till så mycket som helst” (Lärare 4).

   Flera av de intervjuade lärarna lyfter även fram det visuella med Guldmaterialet. De menar att

materialet är väldigt vackert med sina guldfärgade pärlor, vilket lockar barnen till att använda sig av

det. Även namnet kan verka inspirerande på flertalet barn; ett Guldmaterial anspelar på att det är

någonting  värdefullt  och  viktigt.  Lärarna  har  under  intervjuerna  ett  flertal  tillfällen  lovordat

designen på Guldmaterialet. Men designen har även vid tillfällen begränsat dem när de arbetat med

eleverna. Barn som inte har så välutvecklad finmotorik kan få problem då entalspärlorna är väldigt

små och lätt rullar iväg. Det krävs ett bra underlag för att detta inte skall ske. De vackra pärlorna
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skall locka eleverna till arbete, men de kan även locka till sådant som materialet inte är tilltänkt för,

såsom lek och spel. Några lärare förklarar att de haft elever som fastnat i det praktiska, istället för

att jobba med det som läraren är ute efter så engageras de i hur materialet läggs upp och vilka

mönster  som framträder,  men vid  dessa  fall  så  är  oftast  problematiken inte  begränsad  till  just

Guldmaterialet.

   Guldmaterialet är relativt dyrt och av den anledningen har skolan köpt in ett billigare, liknande

material som påminner om guldmaterialet, men det är uppbyggt av små kuber istället för av pärlor.

Materialets olika delar är dock skalenliga mot varandra och entalet representeras av en liten kub

som är en kvadrat centimeter. En av lärarna refererar till detta material som ”fakematerialet” och

förklarar varför hon inte gillar att arbeta med dessa:

   ”Det var så att jag presenterade det en gång, ”fakematerialet”, det bruna. Jag presenterade entalet,

hundratalet, på hundratalet kan man ju räkna alla nummer. När vi kom till tusentalet så ser man ju i

vanliga fall att den är gjord av tio hundraplattor, men på ”fakekuben” sa eleven att men den här är ju

sex hundra, eftersom kuben har sex sidor och det andra visar inte i genomskärning” (Lärare 4).   

   Materialet som läraren refererar till har en hundraplatta med ett rutmönster som är 10x10 cm på

ena sidan. På materialets tusenkub syns mönstret på samtliga sex sidor, och detta gjorde att eleven

räknade det som var synligt för honom, vilket ledde till slutsatsen att kuben bestod av 600 ental. På

Guldmaterialet syns det tydligt att tusenkuben är sammansatt av tio stycken hundraplattor.

   Samtliga lärare påstår sig finna stöd för användningen av Guldmaterialet i undervisningen av

positionssystemet. De menade dock att de på rak arm inte kunde hänvisa till något specifikt i Lgr

11.

Tema: Metod och arbetssätt

Alla intervjuade lärare är överens om att Guldmaterialet är det bästa materialet när det gäller att

stödja lärandet av positionssystemet. De anser att materialet tydligt visar ental, tiotal, hundratal och

tusental är beskaffade och att eleverna på ett konkret sätt kan få en känsla för dessa begrepp. De

menar vidare att en stor behållning med materialet är att materialets delar är skalenliga gentemot

varandra. Lärarna berättar att elever som har en benägenhet att räkna: tjugonio, tjugotio, tjugoelva,

tjugotolv etc. blir hjälpta av materialet på ett bra sätt. Talen 11-19 övas mer ingående med hjälp av

ett annat material som kallas Seguinbrädet.

   Genom att eleverna blir presenterade för materialet på ett systematiskt sätt, i de flesta fall genom

trestegslektioner,  så  har  de  oftast  tidigt  ett  namn  på  del  olika  kvantiteterna,  menade  lärarna.

Eleverna får bland annat genom trestegslektionen visa att de förstår skillnaden. Lärarna berättade att

i början handlar det om att till exempel kunna hämta fem hundratal, se vad tre tusental är och räkna

tio  ental.  Sedan paras  pärlorna  ihop  med  sifferkorten  för  att  koppla  till  de  abstrakta  siffrorna.

Därefter presenteras vad som händer efter nio ental,  då man växlar till  en tiotalsstav. Ett flertal
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lärare lyfter fram att materialet gör att växlingarna blir väldigt konkreta då eleverna verkligen kan

se att det tar slut efter till exempel tio ental, då eleverna byter tio ental till en tiotalsstav så blir det

enligt  lärarna  ett  naturligt  stopp.  En av  lärarna  berättar  om ett  systematiskt  sätt  att  presentera

övergångarna för eleverna som hon kallar för fågelperspektivet. Hon menar att tiotalsövergångarna

blir tydligt synliggjorda genom fågelperspektivet:

   ”Då lägger man upp ental, tiotal, hundratal och tusental och så lägger man upp så mycket av

guldmaterialet som varje tal motsvarar och då ser man mängden och hur talet skrivs. Alla barn får

lägga ut fågelperspektivet. Först ska de kunna hämta materialet, sen lägger de ut sifferkorten och

pärlorna. Det är ju viktigt när man lägger upp och räknar med barnen att man lägger entalen på

samma sida hela tiden så att man ser till att de förstår att ental ska till höger varje gång” (Lärare 2).

   Lärarna  använder  Guldmaterialet  på  flera  olika  sätt  när  de  arbetar  med  positionssystemet

tillsammans med eleverna. Samtliga använder sig utav en övning som kallas banken och lärarna

menar att detta är en populär övning bland eleverna. I banken kan eleverna i början få uppgifter där

de i smågrupper får gå och hämta ett antal pärlor av en kamrat som agerar bankman. De kan till

exempel bli ombedda att hämta tvåtusen-etthundra-fyrtio-två. Till sin hjälp så har de sifferkorten.

När de hämtat pärlmaterial motsvarande talet så kontrollerar de tillsammans med läraren om det

stämmer.  Banken  utvecklas  sedan  genom  att  eleverna  adderar  sina  summor,  subtraherar  eller

multiplicerar. Några lärare förklarar att de utformar tal och övningar utifrån materialet, beroende på

förförståelsen hos eleverna. Det kan röra sig om att dela upp talen, så att de får skilja på olika

talsorter eller så kan de få sätta ihop och ta isär talen så att de bildar nya tal. Missuppfattningar som

har sina ursprung i  förståelsen för  positionssystemet,  hoppas  lärarna att  de undviker  genom att

arbeta  med  Guldmaterialet  på  ett  bra  sätt,  och  de  understryker  vikten  av  att  arbeta  med

positionssystemet ofta och mycket.

Tema: Sifferkorten

I det första ledet så skall eleverna kunna hämta pärlor motsvarande ett tal de fått i uppgift, och när

de  behärskar  detta  så  förklarar  några  lärare  att  de  går  vidare  med  sifferkorten  som  tillhör

Guldmaterialet. Lärarna menar att sifferkorten är mer abstrakta än pärlorna och därför väntar de

med att introducera dem. Sifferkorten används i ”fågelperspektivet”, men även när eleverna leker

banken,  men de kan även användas  separat.  Lärarna berättar  hur de lägger  sifferkorten ovanpå

varandra och drar i hop dem så att varje mängd hamnar på sin rätta position.

   Sifferkorten är färgkodade med grönt för entalssiffrorna, blått för tiotalen , rött för hundratalen

och  grönt  igen  för  tusentalen.  Lärarna  anser  att  färgerna  har  en  stor  betydelse  så  de  är

igenkommande  för  samma  kvantiteter  i  andra  montessorimaterial  så  som  Frimärksspelet  och

Pegboarden. Men Guldmaterialet återkommer även när eleverna börjar med multiplikation och då

menar några lärare att de har en stor hjälp av att de en gång lärt sig färgkodningen. När eleverna
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löser uppgifter tillhörande Guldmaterialet så är talen i uppgifterna oftast skrivna med färgkodningen

för att underlätta och avskilja dem. En av lärarna beskriver dessutom hur hon drar streck i böckerna

när eleverna börjar skriva. Bakom det gröna strecket skrivs entalet, bakom det blå skrivs tiotalet och

så vidare.  Läraren  som inte  är  formellt  montessoriutbildad  lade däremot  inte  lika  stor  vikt  vid

färgkodningarna på sifferkorten. Hon uppskattade korten för deras utformning och hur de visar på

nollans funktion och siffrornas plats

Tema: Stora tal

De flesta av de intervjuade lärarna lyfter vid flera tillfällen fram barnens fascination för stora tal. De

förklarar att de får fram väldigt stora tal när de arbetar, särskilt med banken och detta lockar och

intresserar alla barn. Att arbeta med stora tal menar de är bra, för att det ger inte bara förståelse för

siffrornas plats, utan det ger även barnen gott självförtroende när de märker att de kan lösa så stora

tal. En lärare beskriver att det är magiskt med stora tal för barnen och hur det kan vara att arbeta

med dem: ”Det är väldigt stora tal och det gillar dom. Helst när de ska hämta Guldmaterialet vill de

att jag ska säga 8000 och 10000 så att de får plocka många tusenkuber” (Lärare 2).

Tema: Börja tidigt med guldmaterialet

Varenda en av de intervjuade lärarna är ense om att det bästa är att börja tidigt med arbetet mad

Guldmaterialet. Elever som kommer från Montessoriförskolor är redan bekanta med materialet och

har använt det förut. Det innebär att materialet presenteras för dem vid fyra- till fem års ålder. De

montessoriutbildade lärarna menar att barn börjar intressera sig för siffror i fyraårsåldern och de bör

då ges tillgång till  materialet,  förutsatt att de gått igenom de sensoriska materialen som föregår

Guldmaterialet, så som rosa tornet, bruna trappan, cylinderblocken och räknestängerna. Alla dessa

material är utformade med en tiobas och förbereder enligt lärarna barnen indirekt för matematiken,

fast man inte pratar om det. Barnen bör därför ha förkunskapen att kunna räkna till tio, samt lite

addition och subtraktion, menar lärarna, och när de med hjälp av de sensoriska materialen har en

klar uppfattning om begreppet upp till tio så kan de bygga vidare med tiotalen.

   Lärarna berättar  att  de avgör  om eleven är  mogen att  arbeta  med Guldmaterialet  genom att

observera dem. De menar att det syns när de är mogna och det är mycket intresset som styr och som

tidigare nämnts så lockas ofta barnen till materialet på grund av dess design och de stora talen.

Materialet ligger alltid synligt för barnen och en av lärarna berättar att alla hennes elever har frågat

om Guldmaterialet och hon påpekar att det materialet ser mycket intressant ut. Lärarna menar att de

måste vara observanta på vilket barn det gäller och vad de tidigare har gjort, hur det talar och så

vidare. De menar vidare att om de jobbar mycket med det praktiska-sensoriska materialen innan så

lär de känna barnen och ser när det är dags att gå vidare. Lärarna hävdar att de märker en skillnad i

taluppfattningen hos de barn som gått på montessoriförskola och de som inte har gjort det och det
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blir lättare för eleverna med god taluppfattning att få förståelse för positionssystemet menar de, men

de är dock tydliga med att det aldrig är försent och att Guldmaterialet är väldigt bra att använda när

man introducerar positionssystemet.

   Sammanfattningsvis så använder sig alla de intervjuade lärarna sig av Guldmaterialet på flera

olika sätt när de undervisar om positionssystemet. De uppskattar materialet för att det är så konkret

och tydligt och dess design gör att även barnen uppskattar det. Lärarna anser att materialet stödjer

lärandet av positionssystemet och hjälper barnen vidare till det abstrakta tänkandet. De understryker

dock vikten av att arbeta med positionssystemet ofta och mycket. De färgkodade sifferkorten som

tillhör Guldmaterialet är ett ytterligare stöd för att skapa förståelse för siffrornas plats och värde.

Dessa  kort  kan  även  användas  separat.  Färgerna  på  siffrorna  är  återkommande  hos  andra

montessorimaterial.  Lärarna  är  överens  om  att  den  bästa  tiden  att  introducera  barnen  till

Guldmaterialet är vid fyra-femårsåldern, men det är dock aldrig försent. Vidare så lyfter de fram att

det är fördelaktigt att arbeta med stora tal för yngre barn.

Kategori: Lärarens roll

Under  denna  kategori  redovisas  fyra  teman  med  underrubrikerna  Lärarens  roll,  Hur  läraren

kontrollerar elevernas förståelse av positionssystemet, Dokumentation och Utmaningar.

Tema: Lärarens roll

Att  lärarens  roll  är  viktig  i  arbetet  med Guldmaterialet  skriver  alla  lärare  under  på.  Materialet

fungerar bäst i små grupper och därför blir det praktiska arbetet i klassrummet ofta en utmaning för

läraren.  Lärarna  måste  presentera  materialet  och  arbetsuppgifterna  för  flera  olika  grupper,  som

befinner sig på olika nivåer. Det blir därav många presentationer i en klass och det är centralt att

hela  tiden  arbeta  med individanpassning,  då  det  enligt  lärarna  är  vanligt  att  de  yngre  eleverna

befinner  sig på väldigt olika nivåer.  Lärarna måste under arbetet  med Guldmaterialet  observera

eleverna för att veta om de har förstått eller om de behöver hjälp. De hävdar dock att eleverna har

gott om tålamod när det gäller Guldmaterialet och att de gärna vill sitta och klura lite extra. Två av

lärarna berättar om sin egen roll i arbetet:

   ”Det kräver mycket lärarinsats, det är samtalet om kring som är det viktiga. Och det tycker jag blir

bra, det blir konkret, man får tillfälle att kolla med eleverna så att de är med, och om de förstått, och

om de greppar det en gång sitter det ofta kvar. Barn som är osäkra på hur det fungerar kan jag ge ett

lägre/lättare tal så att de klarar av uppgiften” (Lärare 4).

   ”Jag måste vara en tydlig handledare och ledare. Jag måste hela tiden föra tillbaka dem när det går

åt fel håll, det är inte ett material som man kan släppa fritt i en grupp, man måste finnas i närheten

och förstärka de uppfattningar som är riktiga och leda de mot ett annat håll om de är inne på fel

spår, det är jätte viktigt” (Lärare 2).
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   I början är allt arbete med Guldmaterialet lärarstyrt, men målet är att eleverna skall kunna arbeta

självständigt med Guldmaterialet och de uppgifter som hör till. Lärarna menar att eleverna själva

skall kunna plocka fram materialet och arbeta utan att läraren uppmanar dem att till exempel arbeta

med Banken. Det blir därför också en viktig del i lärarens roll att känna eleverna och vara lyhörda

för dem så att det blir möjligt att utforma uppgifter där eleverna får använda materialet.

   De intervjuade lärarna är samtliga angelägna om att lyfta fram betydelsen av ordning och reda.

Materialet skall ligga på sin bestämda plats och i samma ordning på vagnen så att barnen känner

igen ordningen. Det skall vara ordning och reda så att materialen tilltalar barnen och det är lärarnas

uppgift att visa att ordning och noggrannhet är viktigt.

   Utöver ordning och reda kring placeringen av materialet så är det även viktigt med ordning kring

hanterandet  av det.  Alla  lärare betonar  att  Guldmaterialet  har  en funktion och det  är  att  stödja

lärandet av positionssystemet. Det är därför inte tillåtet att kasta runt materialet eller leka med det.

Många  av  lärarna  nämner  att  elever  ibland  lockas  av  att  använda  Guldmaterialet  som

konstruktionsleksaker och bygga höga torn och dylika konstruktioner. Lärarna är därför noga med

att förklara att eleverna måste vara försiktiga med materialet. Det är självklart tillåtet att använda

Guldmaterialet i flera olika sammanhang och experimentera och laborera med det, men det skall

vara tydligt att det rör sig om skolarbetet och inte leksaker. När eleverna laborerar lite friare så

menar lärarna att  det är  viktigt  att  de håller  koll  på vad eleverna egentligen gör,  så att  de inte

hamnar på sidospår.

   

Tema: Hur läraren kontrollerar elevernas förståelse av positionssystemet

Det är, enligt lärarna, en av deras viktigaste uppgifter att kontrollera att eleverna lär sig det som

lärarna har avsett med arbetet med Guldmaterialet. När eleverna i arbetet med positionssystemet

lägger ut fågelperspektivet till exempel, så menar en lärare att detta kan göras automatiskt, utan

någon djupare förståelse. Det är lärarens uppgift att observera och göra små kontroller med jämna

mellanrum. Samtalet och språket utgör en viktig del i hur arbetet med positionssystemet bedöms

och när eleverna arbetar med guldmaterialet så berättar lärarna att de ber dem att berätta vad de ser

och hur de tänker. Genom att ge eleverna uppgifter, be dem hämta två tiotal och fyra ental, fråga hur

talen förhåller sig till varandra, vad som kommer efter 199 och så vidare, så anser lärarna att de

håller sig uppdaterade om elevernas kunskaper. De äldre eleverna utför skriftliga diagnoser, medan

de  yngre  främst  bedöms  genom  det  praktiska  arbetet.  Lärarna  lyfter  fram  att  arbetet  med

Guldmaterialet ger en bra hjälp att bedöma vilken förståelse eleverna har för positionssystemet,

således kan ett praktiskt arbete i sig själv vara ett diagnostiskt prov i matematik.
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Tema: Dokumentation

Vad gällande elevdokumentationen av elevernas kunskaper om positionssystemet så anser de flesta

intervjuade lärarna att detta inte är så viktigt, särskilt inte i de yngre åldrarna. De menar att det

oftast  är  tillräckligt med ett  kryss  i  elevernas arbetsscheman.  Dokumentationen handlar till  den

största delen om att bocka av under arbetsgången och det rör sig oftast om markera när en elev

blivit presenterad ett material,  när de upplevs kunna arbeta självständigt och när de avslutat  ett

arbete.  Dokumentationen visar  således  på  vad som är  nästa  steg i  arbetsgången.  Om en lärare

upplever att en elev behöver arbeta vidare så kan detta antecknas i lärarens dokument och det är

även viktigt att kontrollera alla elever med jämna mellanrum för att försäkra sig om att de förstått.

Det är det praktiska arbetet som eleverna utför med Guldmaterialet som är det viktiga. Inte att de

skriver  så  många  sidor  som  möjligt  i  matteböcker.  Lärarna  menar  att  elevernas  egna

dokumentationer  inte  är  av  så  stor  betydelse  så  länge  de  arbetar  med  en  grundförståelse  av

positionssystemet med hjälp av laborativt material. Så småningom, när eleverna börjar arbeta mer

med abstrakta uppgifter, blir det naturligt mer dokumentationer för eleverna själva, men tills vidare

menar lärarna att det mesta finns i deras huvuden.

Tema: Utmaningar

En av de största utmaningarna med arbetet med Guldmaterialet är enligt lärarna att det blir många

olika presentationer på många olika nivåer. Det kan det enligt lärarna ibland vara svårt att hitta

tillfällen för att sitta med en och en eller i en liten grupp med elever för att arbeta, när de samtidigt

har en ansvaret för en hel klass. Om eleverna är ojämna i sin kunskapsutveckling så krävs det flera

presentationer, och materialet tar tid att presentera och lärarna upplever därför att det ibland blir

svårt att räcka till.

  

Sammanfattning av resultat

Sammanfattningsvis  menar  alla  lärare  att  deras  egen  roll  är  viktig  när  de  arbetar  med

positionssystemet med hjälp av Guldmaterialet. Det är deras uppgift att med hjälp av observationer

individanpassa arbetet,  kontrollera att eleverna förstår och rikta uppmärksamheten på materialet.

Ordning  och  reda  är  grundläggande  och  läraren  skall  visa  att  detta  är  viktigt.  Lärarna  tillåter

eleverna att experimentera och laborera med Guldmaterialet, men det är inte tillåtet att bygga och

leka med det.  Genom upprepade kontroller  och anpassade uppgifter,  där  samtalet  är  viktigt,  så

försäkrar  sig  lärarna  om  att  eleverna  har  förstått  det  som  avsetts.  Samtliga  lärare  anser  att

dokumentationen inte är så viktig för de yngre eleverna, utan det är det praktiska arbetet med det

laborativa materialet som är det centrala.

   Jag kommer nu att summera resultatdelen och därmed besvara min forskningsfråga: Hur uppfattar

lärare att arbetet med Guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet?
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•De intervjuade lärarna anser att laborativt material är konkret och tydligt, samt tillåter eleverna att

använda flera sinnen. Materialen hjälper eleverna att gå från det konkreta till det abstrakta.

•Guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet då det tydligt visar skillnaderna på de olika

kvantiteterna, dels på grund av att materialets delar är skalenliga gentemot varandra, dels på grund

av sin design.

•Det är en fördel att börja arbetet med Guldmaterialet tidigt och inte vara rädd för att introducera

stora tal för barn i tidig ålder, då barnen tycker att stora tal är fascinerande.

•Lärarnas roll är viktig i förhållande till vilket resultat eleverna når i arbetet med Guldmaterialet och

lärarna måste styra elevernas uppmärksamhet mot materialet och det som skall läras in.

•Den största  utmaningen med att  arbeta  med Guldmaterialet,  i  avseendet  att  stödja lärandet  av

positionssystemet,  är att metoden är tidskrävande. Flera genomgångar på flera olika nivåer i en

klass upplevs som besvärligt för lärarna.

Diskussion

Här kommer jag att jämföra lärarnas svar med tidigare forskning och litteraturgenomgången tidigare

i studien. Jag kommer även att redogöra mina egna tankar och reflektioner om studiens resultat och

vad det kan innebära i praktiken för mitt framtida yrke som lärare och hur jag kan stödja elevernas

lärande  av  pensionssystemet.  Diskussionen  är  uppdelad  i  rubrikerna:  Laborativt  material,

Guldmaterialet som laborativt material och Lärarens roll. Därefter presenterar jag mina tankar om

mitt val av metod under rubriken metoddiskussion. Slutligen presenterar jag vad som skulle kunna

vara intressant som framtida forskning inom området.

Kategori: Laborativt material

Tema: Laborativt material

Lärarna som intervjuades beskrev laborativt material som konkret och tydligt och de lyfte fram

vikten av att eleverna får använda flera sinnen i arbetet med dessa material. Flera forskare menar att

detta  är  en stor  behållning av att  arbeta  med laborativt  material  inom matematiken (Rystedt  &

Trygg, 2010, Malmer, 2002, McIntosh, 2008). Användandet av  materialen kan därför sägas vara

försvarbart i skolan och kanske även att föredra. Jag tänker att om elever har olika sätt att lära in
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och det  i  skolan är upplagt så att  fler  sinnen går att  använda i  olika sammanhang, så kan nog

användandet borga  för att fler ges möjlighet till förståelse.

Tema: Konkret till abstrakt

Kopplingen  mellan  det  konkreta  och  det  abstrakta  lyftes  även  fram av  lärarna  som någonting

positivt i arbetet med materialen. De menade att det laborativa materialen kopplar ihop händer, öga

och hjärna och att barnen lär sig på ett annat sätt när de får börja att arbeta med ett konkret material.

Lärarna talar vid ett flertal tillfällen om att kunskapen går in i vad de kallar för ett ”muskelminne”

hos eleverna. Detta tankesätt är någonting som jag själv upplever som utbrett hos montessorilärare i

allmänhet och arbetet är ofta upplagt efter en tanke att rörelse måste in som ett moment. Lillard

(2007) lyfter fram att övningar med montessorimaterial involverar att röra, flytta och känna, och

hon menar därav att övningarna flätar samman kroppens rörelser med det kognitiva. Lillard (2007)

är dock specialiserad inom montessoripedagogik och en flitig förespråkare för denna. Det är därför

intressant att även Malmer (2002) hävdar att hon sett bevis för att rörelser kan frigöra tankar och att

laborativt arbete därför är bra för elevernas tänkande.

   Det är fördelaktigt att utnyttja flera olika representationer i det laborativa arbetet och det är viktigt

att sambanden mellan dessa görs tydliga (McIntosh, 2008, Rystedt & Trygg, 2010). Lärarna menade

vid intervjuerna att det är gynnsamt om materialet går att använda på flera olika sätt för då ges

barnen tillfälle  att  dra samma slutsatser  ur  olika material,  vilket  enligt  dem stärker  förståelsen.

Deras  berättelser  om hur  de använder  sig  av guldmaterialet  visar  på hur  de på flera  olika sätt

presenterar positionssystemet för eleverna, även ur samma material. Allt i från en introducerande

tre-stegs-lektion, till fågelperspektivet och banken kan sägas bidra till olika representationer. Jag

kan tänka mig att det är enklare för elever som är bekanta med montessorimaterialen att förstå

sambanden  mellan  materialen  och  de  matematiska  begreppen.  Om  de  arbetat  med  materialet

tidigare så kan de även ha tillskansat sig en förförståelse som en elev som inte är bekant med

materialen  inte  besitter.  Enligt  den  tidigare  forskning  som presenterats  så  är  det  dock  bra  att

presentera  olika  sätt  att  förstå  ett  matematiskt  begrepp  oavsett,  så  länge  kopplingen  mellan

materialen och matematiken görs tydlig.

   Det laborativa materialet skall som sagt fungera som en bro mellan det konkreta och det abstrakta

(Malmer, 2002, McIntosh, 2008, Rystedt & Trygg, 2010) och lärarnas tankar om att materialen skall

plockas bort när eleven fått en förståelse för det abstrakta kan därför stödjas. Av erfarenhet har jag

dock sett ett flertal exempel på elever som konsekvent använder sig av de laborativa materialet för

att det blir mycket enklare och bekvämare. Jag tror att övergången till det abstrakta tänkandet ibland

kan hämmas av materialen om eleven inte blir tillräckligt utmanad, många vill trots allt ta den enkla

vägen. Bron mellan det konkreta och det abstrakta kan därför bli onödigt lång tänker jag.
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Kategori: Guldmaterialet som laborativt material

Tema: Guldmaterialet som laborativt material

Samtliga lärare som intervjuades ansåg att  Guldmaterialet  var ett  bra laborativt  material  för att

skapa förståelse för positionssystemet. De menade att materialet på ett tydligt sätt visar skillnaderna

mellan talen på grund av att materialets delar är skalenliga gentemot varandra. Vid undervisning av

positionssystemet  rekommenderar  McIntosh  (2008),  Malmer  (2002)  och  Mange  (1998)  ett

strukturerat  tiobasmaterial.  Särskilt  lämpade  är  material  som  har  bitar  som  är  skalenliga  mot

varandra  (Mange,1998)  och bland  annat  detta  talar  för  lärarnas  användning  av  Guldmaterialet.

Lärarna uppfattar att designen på Guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet, inte bara på

grund av att materialets delar är skalenliga mot varandra, men också  på grund av det är estetiskt

tilltalande. Guldmaterialet är relativt dyrt och en av lärarna berättar att skolan därför köpt in ett

billigare, liknande material, som hon kallar för ”fakematerialet”. Det material som benämns som

”fakematerialet” av en lärare kommer till korta, då dess tusenkub inte visar sig vara lika tydlig. På

Guldmaterialets tusenkub syns det tydligt att den är uppbyggd av 10 stycken hundra plattor, och

detta går förlorat då kuben är en massiv träbit som egentligen kan innehålla vad som helst. I den

forskning som jag funnit angående användningen av strukturerade tiobasmaterial, i avseendet att

stödja lärandet av positionssystemet, har forskarna använt sig utav så kallade Dieneskuber (Fuson &

Briars,  1990, Fuson,  m fl.  1997).  Detta  material  skapades av Zoltan Dienes  (1916–),  sannolikt

inspirerat av Maria Montessoris Guldmaterial,  eftersom det finns beskrivet redan 1918 i hennes

bok: The advanced montessori method: scientific pedagogy as applied to the education of children

from seven to eleven years. 2, The Montessori elementary material. Malmer (2002) rekommenderar

Centimomaterialet för att belysa positionssystemet. Både Centimomaterialet och Dieneskuberna är

laborationssatser bestående av entalskuber, tiotalsstavar, hundraplattor och tusenkuber. Skillnaden

på dessa material och Guldmaterialet är att Guldmaterialet består av pärlor och är således mindre

kompakta och delarna blir därav avskilda från varandra på ett tydligare sätt. Jag anser att det är

lättare att verkligen känna varje enhet på Guldmaterialet och mellanrummen på hundraplattan och

tusenkuben stärker synintrycket av att det är ett flertal delar som bildar något nytt. Då ett laborativt

matematik material skall tillåta, och uppmuntra användandet av flera sinnen så är anser jag att dessa

egenskaper  är  något  som  talar  för  Guldmaterialet  som  laborativt  material.  När  en  av  lärarna

framhöll att hon inte gillade ”fakematerialet”, så visade det sig vara Centimomaterialet hon talade

om. Läraren ansåg att  detta material inte är lika konkret,  eftersom det är  svårare för eleven att

uppfatta att tusenkuben verkligen består av 1000 små enheter. Läraren berättar om ett fall där en

elev hävdat att tusen kuben bestod av 600 enheter, eftersom det var så många han såg då varje sida

består av ett rutmönster som är 10x10 cm. Detta tycker jag är intressant och tänkvärt om man som
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lärare har möjlighet att köpa in material till en skola. Det går att köpa in montessorimaterial till en

skola trots att det inte är en montessoriskola.

   De guldfärgade pärlorna gör enligt lärarna materialet till ett vackert sådant som enligt dem tilltalar

eleverna. Men pärlorna får enligt exemplet ovan en annan funktion som inte bara är estetiskt, och

detta  är  något  som jag  inte  tänkt  på  tidigare.  De kompakta  tusenkuberna  skulle  således  kunna

användas som ett ytterligare steg i en abstraktionstrappa, när eleverna är mogna för att ta in att trä-

kuben representerar det samma som pärlkuben, trots att det är svårare att se. De vackra pärlorna till

trots,  ställer  sig  Signert  (2012)  frågande  till  hur  barn  idag  kan  finna  Montessoris  material

intressanta. Hon tror att en del av förklaringen ligger i att materialet skiljer sig så stort från de

vanliga leksaker som barn har idag. Detta tror jag kan vara en del av förklaringen, men även det sätt

som guldmaterialet visas upp på kan ha en inverkan. Materialet har sin bestämda plats på ett synligt

ställe  och utifrån lärarnas berättelser  upplever  jag att  det  är  en seriositet  kring användandet  av

guldmaterialet.  Det är inte tillåtet att leka med det och det skall vara tydligt att det handlar om

skolarbete. Detta blir lite av en motpol till  billiga leksaker som kastas eller glöms bort efter en

vecka. Guldmaterialet står kvar år efter år och det är ingen slit och släng leksak.

   Lärarna betonar även det taktila med Guldmaterialet, de menar att eleven får hjälp av både det

muskulära och synintrycket när de jämför en liten och lätt entalspärla med en tung tusenkub och på

så sätt förstärks skillnaden. Variationen mellan de olika delarna i Guldmaterialet blir lätt att urskilja

för barnen då de tillåts  ta  på den variation som finns,  som i  det  ovanstående exemplet.  Enligt

Signert (2012) ville Montessori stimulera sinnesträningen hos barn med hjälp av konkret material

och på så sätt hjälpa dem att utveckla barns kognition genom flera olika sinnen. Detta är tydligt i

lärarnas berättelser om att de yngre eleverna helst vill bli ombedda att hämta flera tusental. Jag

tänker att de vill bära på de tunga tusenkuberna, och känna att de har ett stort tal på brickan, då

tunga tusental antagligen är mäktigare än små entalspärlor. Eleverna får i och med detta känna med

musklerna hur mycket tusen kan vara.

Tema: Metod och arbetssätt

Lärarna beskriver några olika sätt de arbetar på för att stödja lärandet av positionssystemet med

hjälp av guldmaterialet. Den laborativa matematikundervisningen skall enligt Malmer (2002) utgå

ifrån  en  konkret  uppgift  som  efterhand  leder  fram  till  det  matematiska  begreppet. Lärarnas

berättelser om till exempel fågelperspektivet och banken är exempel på konkreta uppgifter  som

vidareutvecklas och avanceras i avseendet att stödja lärandet av positionssystemet. Från att hämta

olika kvantiteter på en bricka så leder banken fram till övningar i addition och subtraktion. Målet

med de laborativa materialen är enligt Uttal, Scudder och DeLoache (1997) att hjälpa eleverna att

förstå de abstrakta begreppen och de skrivna symbolerna som tillhör. Genom att att använda sig

utav  guldmaterialet  för  att  stödja  lärandet  av  positionssystemet  så  tycker  jag  att  man  gör  det.

 28



Lärarna berättar att de i början endast använder sig av pärlorna som representationer för de olika

kvantiteterna, sedan lägger se till sifferkorten och målet är slutligen att, genom materialet, få en

förståelse för det abstrakta så att materialet slutligen kan plockas bort. Detta lyfter även Fuson, m fl

(1997) fram då  de konstaterar  att  användningen av  materialen  blir  efterhand automatiserat  och

eleverna blir då mindre beroende av dessa, och de kan då utföra beräkningar utan de laborativa

tiobasmaterialen (Fuson, m.fl., 1997).

Tema: Sifferkorten

Till Guldmaterialet hör sifferkort. Dessa använder lärarna tillsammans med pärlorna eller separat.

Lärarna  anser  att  färgerna  på  sifferkorten  har  en  stor  betydelse  då  de  är  ett  återkommande

förtydligande  av  kvantiteterna.  Färgerna  kommer  igen  i  flera  material  som  barnen  inom

montessoripedagogiken möter (Hansson, 1994). Fuson, m fl (1997) har med framgång använt sig av

Montessoris sifferkort i sin forskning för att skapa förståelse för siffrornas positioner i flersiffriga

tal.  Guldmaterialet  med sifferkorten återkommer när  eleverna börjar  med multiplikation och då

menar några lärare att de har en stor hjälp av att de en gång lärt sig färgkodningen. Fuson, m fl

(1997) nämner inte färgkodningen på sifferkorten, men de menar att eleverna i en av grupperna i

deras projekt blev hjälpta av Montessoris sifferkort när de använde sig av dessa för att addera och

subtrahera flersiffriga tal. Jag tror att de olika färgerna på sifferkorten kan vara till hjälp när det

gäller att förtydliga att korten har olika värden. Huruvida det stödjer förståelsen på grund av att de

är återkommande  i andra material vet jag inte. Det förutsätter också att eleven antingen har gått på

montessoriförskola innan, eller har för avseende att fortsätta att gå i montessoriskola. Som lärare på

en montessoriskola så framstår nog färgkodningen som viktig för att den är en del i en helhet, men

jag tror även att sifferkorten är användbara utan att större vikt läggs vid färgkodningen.

Tema: Börja tidigt med Guldmaterialet

Talen 11-19 övas inte ingående i tidig ålder enligt lärarna. De återkommer till dessa tal senare, med

hjälp av ett  annat material  (Seguin brädet).  Fuson, m fl (1997) menar att  dessa tal  ofta medför

svårigheter eftersom när man uttalar talen så  ges det inte någon information om var siffrorna är

placerade i förhållande till varandra. Femton skulle till exempel kunna tolkas som fem och tio, och

således  resultera  i  femtio  i  stället.  Fuson,  m  fl.  (1990)  har  med  goda  resultat  undervisat  om

fyrsiffriga med hjälp av tiobasmaterial innan eleverna varit säkra på de tvåsiffriga talen. Lärarna

beskriver i intervjuerna att de stora talen verkar magiska för de yngre eleverna. De menar att arbetet

med de stora talen är fördelaktigt då de inte bara ger en god förståelse för siffrornas plats, utan att

det även bidrar till ett gott självförtroende när eleverna märker att de kan lösa så stora tal. I likhet

med de intervjuade lärarna så menar Fuson och Briars (1990) att elevernas självförtroende inom

matematiken  ökar då  de  med  hjälp  av  materialen  klarar  av  att  lösa  uppgifter  med  stora  tal.
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Författarna menar att eleverna bör introduceras till fyrsiffriga tal direkt de är bekanta med de tio

första talen och begreppen för de andra kvantiteterna så som tiotal, hundratal och tusental (Fuson &

Briars, 1990). Fuson och Briars (1990) anser skolan underskattar yngre elever och menar de har en

väldigt god kapacitet att lära sig subtraktion och addition med flersiffriga tal, bara de får stöd i form

av  ett  bra  strukturerat  tiobasmaterial  (Fuson  & Briars,  1990).  I  övningen  banken  som lärarna

beskrivit så introduceras de fyra räknesätten med flersiffriga tal. När eleverna börjar med att arbeta

med banken så har de blivit bekanta med nollans funktion och siffrornas plats och värde i tiotal,

hundratal och tusental genom det tidigare arbetet med Guldmaterialet. Detta gör dem, enligt Lillard

(1997), redo att arbeta med additioner och subtraktioner med fyrsiffriga tal. Jag tänker att det är

värdefullt att ta till sig detta som lärare och inte omedvetet begränsa eleverna genom att låta dem

sitta och arbeta med skriftliga uppgifter med tiotal och tjugotal i all oändlighet sina böcker. Om det

är så att stora tal har en inspirerande effekt på yngre barn så bör detta självklart tas fasta på.

   De intervjuade lärarna är ense om att det bästa är att börja tidigt med arbetet med Guldmaterialet

för att eleverna skall få en god förståelse för positionssystemet. Detta menar även Malmer (2002)

som påpekar att en säker uppfattning av positionssystemet är viktigt om eleverna skall utveckla en

bra förståelse för matematiken. Enligt  lärarna räcker  det att  barnen har förkunskapen att  kunna

räkna till tio innan de börjar med Guldmaterialet, och när de med hjälp av de sensoriska materialen

har en klar uppfattning om begreppet upp till tio, så kan de bygga vidare med tiotalen. Barn som

kommer från montessoriförskola har följaktligen redan stött på Guldmaterialet,  men alla barnen

arbetar med materialet i förskoleklass oavsett vilken förskola de kommer ifrån. Det kan ta ett tag att

bygga upp en god förståelse för positionssystemet (McIntosh, 2008) och därför  verkar det rimligt

att, som lärarna förespråkar, börja tidigt.

Kategori: Lärarens roll

Tema: Lärarens roll

De intervjuade lärarna menade allihopa att deras egen roll är betydande när det gäller att med hjälp

av Guldmaterialet  stödja lärandet av positionssystemet.  Flera forskare menar att  lärarens roll  är

central i arbetet med laborativt material, då samtalet kring aktiviteten är viktig för att lyfta fram de

matematiska  begreppen  (Malmer,  2002,  McIntosh,  2008,  Rystedt  & Trygg,  2010).  Lärarna  har

därför rätt  i  sin analys  av sin egen roll.  Ingen av lärarna menade att  materialet  i  sig själv gav

eleverna en förståelse för positionssystemet, utan de lyfte fram samtalet kring aktiviteten och deras

sätt att rikta fokuset på uppgiften som viktigt.  Montessori (1995) påpekade att för att synliggöra

positionssystemet för ett barn, så är det nödvändigt att läraren riktar barnets uppmärksamhet på det

material som barnet hanterar. Lärarna presenterar Guldmaterialet för eleverna, som sedan arbetar

mer självständigt med det. Enligt lärarna så är det viktigt att vara tydlig och närvarande. Montessori
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(1995) beskriver detta: ”The direct assistence of the teacher, her clear and breaf explenation, is,

however, essential when she presents to the child another new material, wich may be considered

”symbolic” of the decimal relations” (Montessori, 1995 s.210).

   Läraren måste under arbetet med materialen hjälpa eleverna att koppla sina tankar om materialet

till det som materialet skall representera. Om eleverna inte får någon hjälp eller några instruktioner

så kan det leda till att de laborativa materialen används som vanliga leksaker utan någon koppling

till  de matematiska  begreppen (Uttal,  Scudder  & DeLoache,  1997).  Samtliga  lärare betonar  att

Guldmaterialets  funktion är  att  stödja lärandet  av positionssystemet.  Därför  är  det  som tidigare

nämnts, inte tillåtet att bolla runt, bygga med, eller leka med materialet och det är en av lärarens

uppgifter  att  påminna  om  detta.  Enligt  Lillard  (2007)  så  är  det  viktigt  att  poängtera  att

montessorimaterialen inte har någon annan funktion, och leksaker används i sin tur till att leka med

och inte till  matematik inom montessoripedagogiken. Lärarna framhåller dock att  det tillåtet  att

använda Guldmaterialet i flera olika sammanhang och experimentera och laborera med det, men det

skall vara tydligt att det rör sig om skolarbetet och inte leksaker. Signert (2012) visar på att det är

bra för barnen om de får se hur materialen skall användas, men det har en positiv effekt för barnens

fortsatta lärande och förståelse om de får använda materialen fritt och utforskande. Hon påpekar

dock att det kan ta lite längre tid att nå fram till det resultat som avsetts med aktiviteten (Signert,

2012).  I  en  förskola  så  kanske  det  passar  sig  bättre  med  den  mer  tidskrävande  formen  av

utforskande  med  Guldmaterialet  än  i  en  skola  tror  jag.  Att  eleverna  får  utforska  inom  vissa

bestämda ramar är tror jag kan vara fördelaktigt, men det måste  vara praktiskt möjligt inom den

tidsram som finns i dagens skola.

Tema: Utmaningar

En viktig  del  av lärarens  roll  i  arbetet  med Guldmaterialet  är  att  presentera  arbetet,  samt  göra

passande uppgifter, till flera olika grupper, som befinner sig på olika nivåer. Malmer (2002) lyfter

fram att individanpassad undervisning i matematik är viktigt, eftersom elever naturligt befinner sig

på olika nivåer och kräver olika arbetssätt. När de intervjuade lärarna arbetar med Guldmaterialet,

så arbetar de alltid individanpassat. Guldmaterialet är ingen färdigskriven lärobok och arbetet med

materialet styrs av elevernas förkunskaper. Lärarna berättar att de till exempel kan ge eleverna olika

uppgifter när de arbetar med banken. Detta visar sig även vara en stor utmaning i  arbetet  med

guldmaterialet. Lärarna anser att det är svårt att få tiden att räcka till när det ska genomföras flera

olika presentationer på flera olika nivåer. Jag kan förstå att detta kan vara ett problem för lärarna då

kraven på  individanpassning innebär  att  det  blir  svårt  att  hitta  tillfällen  att  arbeta  med de små

grupperna, samtidigt som en hel klass skall hållas under uppsikt. Det kräver nästan att det är fler än

en lärare i klassrummet för att det skall fungera.
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Tema: Hur läraren kontrollerar elevernas förståelse av positionssystemet

Lärarna anser att en stor del av deras uppgift är att observera och göra små kontroller med jämna

mellanrum för att försäkra sig om att eleverna lärt sig vad som avsetts. Rystedt och Trygg (2010)

påpekar att läraren hela tiden måste tänka på att sambanden mellan de matematiska begreppen och

materialen inte alltid är lika uppenbart för eleven som de kan vara för läraren. Sambanden kan verka

helt självklara för en vuxen, men för ett barn kan kopplingen inte alls vara lika självklar (Uttal,

Scudder & DeLoache, 1997). En av de intervjuade lärarna uppmärksammar detta då hon framhåller

att när eleverna till exempel lägger ut fågelperspektivet, kan göra detta helt automatiskt, utan någon

djupare  förståelse.  Samtalet  och  språket  utgör,  enligt  lärarna,  en  viktig  del  i  hur  arbetet  med

positionssystemet bedöms, därför menar lärarna att det är viktigt att de är helt närvarande i det

eleverna  gör.  Lärarna  utför  också  små  kontroller  med  anpassade  uppgifter  för  att  kontrollera

elevernas förståelse. Detta är särskilt viktigt att påminna sig själv om när man arbetar som lärare

anser jag. Att hela tiden försöka inta barnets perspektiv för att lättare kunna utläsa vad det är som

sägs och görs.

Tema: Dokumentation

Samtliga lärare anser att dokumentationen inte är så viktig för de yngre eleverna, utan det är det

praktiska arbetet med det laborativa materialet som centralt. Rystedt och Trygg (2010) framhåller

att  den  brist  på  skriftlig  dokumentation  inom  det  laborativa  arbetet  i  matematik  kan  vara  ett

problem.  Det  laborativa  arbetet  behöver  bearbetas  både  skriftligt  och  muntligt  enligt  McIntosh

(2008). Den skriftliga bearbetningen går förlorad om eleverna inte förväntas skriva ned någonting

under sitt arbete med materialet. Samtliga lärare som intervjuats lyfter fram vikten av det muntliga,

men ingen av dem menar att  det skriftliga är av så stor betydelse,  i  alla fall  inte för de yngre

eleverna.  De centrala  innehållet  i  matematik för årskurs  1-3 visar  tydligt  att  matematiken skall

innehålla  ”Centrala  metoder  för  beräkningar  med  naturliga  tal,  vid  huvudräkning  och

överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare” (Skolverket, 2011b).

Jag  tänker  att  användandet  av  Guldmaterialet  därav  skulle  kunna  kompletteras  med  skriftliga

moment. När eleverna arbetar med banken skulle de till exempel kunna skriva upp de tal som de

räknar ut i räknehäften. Även om det inte blir lika lätt att gå tillbaka och kontrollera som om de

arbetar utifrån en lärobok, så har de i alla fall fått ytterligare en representation för de tal de arbetar

med. Att endast bearbeta det laborativa arbetet muntligt tror jag kan missgynna elever som föredrar,

och kanske behöver, arbeta med penna och papper för att bättre skapa en förståelse.  Jag tänker även

att det är bra om eleverna tidigt lär sig att skriftligt beskriva hur de löser uppgifter, med tanke på att

detta krävs av dem i viss utsträckning i de nationella proven i matematik. Rystedt och Trygg (2010)

lyfter fram att den skriftliga bearbetningen är viktig i det laborativa arbetet bland annat därför att

när ett material är bortplockat så har eleverna ingenting kvar av det som gjorts. Om de däremot
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arbetar i sina matematikböcker så kan de lätt gå tillbaka och följa arbetet som utförts (Rystedt &

Trygg, 2010). Jag menar att lärarna också därför borde lägga mer vikt vid dokumentationen, både

för lärarna och eleverna. Det är lättare för eleverna att följa sin utveckling om det utförda arbetet

finns tillgängligt för dem på andra ställen än som ett kryssat schema och i läraren huvud. Att lärarna

inte lägger så stor vikt vid den skriftliga dokumentationen kan möjligtvis ha sin förklaring i hur de

tolkar montessoripedagogiken, eller  att  samtliga intervjuade lärare är verksamma på  samma vid

skola och därför har samma rutiner.

 

Sammanfattning och slutsatser

Sammanfattningsvis så anser jag att jag genom intervjuerna och arbetet med resultatdelen fått svar

på hur lärare uppfattar att arbetet med Guldmaterialet stödjer lärandet av positionssystemet. Jag har

genom arbetet fått ett flertal konkreta exempel på hur arbetet med Guldmaterialet kan se ut rent

praktiskt och jag har fått flera insikter om vad som är viktigt att tänka på i arbetet med att stödja

lärandet  av  positionssystemet  med  hjälp  av  Guldmaterialet.  Lärarna  berättar  att  förhållandena

mellan de olika kvantiteterna görs tydliga för eleverna med hjälp av materialets design. Tyngden på

en tusenkub, kontra en entalspärla är ett tydligt exempel på ett flera sinnen kommer till användning

när eleverna arbetar med Guldmaterialet och detta är en av de främsta anledningarna till att använda

laborativt material inom matematiken. En slutsats jag dragit av arbetet är att det går att finna mycket

stöd  för  användandet  av  Guldmaterialet  i  litteratur  och  tidigare  forskning.  Lärarnas  berättelser

rimmar  väl  med  både  forskningen  och  läroplanen.  Hur  positionssystemet  kan användas  för  att

beskriva naturliga tal är ett av de centrala innehållen i kursplanen i matematik (Skolverket, 2011b).

När det gäller den skriftliga dokumentationen så skiljer sig dock lärarnas åsikter sig åt från det som

framgår i litteraturen. Lärarna anser inte att det skriftliga är av så stor betydelse, utan lyfter endast

fram vikten av den muntliga bearbetningen,  medan ett  flertal  forskare hävdar  att  den skriftliga

bearbetningen är  viktig i arbetet med laborativt material (Malmer, 2002, McIntosh, 2008, Rystedt

& Trygg,  2010).  En annan slutsats  är  att  lärarens  roll  är  av stor  betydelse  för  att  arbetet  med

Guldmaterialet skall bli lyckat. Samtliga intervjuade lärare anser att lärarens roll är viktig och detta

framhålls även av ett flertal forskare (Malmer, 2002, McIntosh, 2008, Rystedt & Trygg, 2010). Så

att bara köpa in Guldmaterialet till en skola och låta eleverna arbeta fritt, stödjer inte lärandet av

positionssystemet. Det kräver stora insatser av lärarna och detta innebär utmaningar enligt dem.

Flera presentationer på ett flertal olika nivåer medför att lärarna känner att de inte alltid räcker till.

En lösning skulle kunna vara fler lärare i klassrummet. Att börja tidigt med Guldmaterialet och att

inte  underskatta  elevernas kapacitet  att,  med hjälp av materialet,  räkna stora tal  är  även det en

slutsats som arbetet lett mig fram till.

   Guldmaterialet finns på alla montessoriskolor och det verkar vara uppskattat av både lärare och

elever.  Personligen  tror  jag  att  guldmaterialet  är  ett  användbart  material  i  undervisningen  av
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positionssystemet. Inte minst för den design som de intervjuade vid upprepade tillfällen prisade.

Litteraturgenomgången har i stort sett fått gå via andra strukturerade tiobasmaterial, eftersom det,

som Signert  (2012) lyfter  fram, fortfarande är  ovanligt  med forskning som riktas specifikt  mot

undervisningsmetoderna inom montessoripedagogiken (Signert, 2012).

Metoddiskussion

Här kommer jag att ta upp hur mitt metodval har påverkat resultatet och om jag kunnat göra på

något annat vis när jag samlade in min data.

   En nackdel med urvalet var dels att antalet intervjuade lärare inte var så många, vilket gör det

svårt att generalisera svaren, och dels att alla intervjupersoner kom från samma skola. Att lärarna

kom  från  samma  skola  innebär  att  de  hade  möjlighet  att  tala  med  varandra  om  frågorna.

Montessoriskolorna är dock få och detta har gjort att urvalet har begränsats. Det jag skulle kunna ha

gjort istället är att utföra telefonintervjuer för att få en större spridning på urvalet av respondenter.

Jag ville ha möjlighet att styra frågorna så att jag kunde få den information som jag behövde till min

undersökning. Frågorna utformades ganska öppna och till varje fråga hade jag förberett följdfrågor.

Dessa följdfrågor kunde även dem ha varit lite mer öppna och inte så styrda som de i vissa fall blev.

Jag kan tänka mig att lite mer öppna frågor kunde bidragit till mer öppna och sanningsenliga svar.  

Ett exempel på en fråga som jag anser blev för styrd är: ”Får eleverna arbeta med materialet som de

vill eller finns det några restriktioner?”. I stället för att fråga om det finns några restriktioner, så

kunde jag nöjt mig med att fråga om eleverna får arbeta med materialet som de vill. När jag frågade

om restriktioner med Guldmaterialet så tror jag också att jag styrde in dem på att det bör finnas

restriktioner, som de kanske inte konfronteras med i praktiken.

Framtida forskning

Signert  (2012)  lyfter  fram  att  lärarna  i  svenska  montessoriskolor  måste  följa  de  rådande

styrdokumenten. Ändå finns hyllor med material som ser likadana ut som när Montessori i början

av 1900-talet presenterade dem (Signert, 2012). Är materialen  så ultimata att de inte har behövts

förändrats på hundra år? Eller var Maria Montessori så före sin tid som hon ofta hävdats vara?

Montessoris matematikmaterial är uppskattade även utanför montessoriklassrummens väggar och

om användandet av materialen skall ges legitimitet så anser jag i likhet med Signert (2012) att

montessorimaterialen behöver beforskas. Jag anser att det skulle vara värdefullt om mer forskning

bedrevs  för  de  olika  materialen  inom montessoripedagogiken,  och  då  tänker  jag  främst  på  de

materialen som används inom grundskolan. Utifrån denna studie skulle vara intressant att titta på

hur Guldmaterialet används i olika geografiska områden och öka antalet informanter för en större

tillförlitlighet. Det skulle även vara intressant att jämföra undervisning av positionssystemet med

hjälp av Guldmaterialet i en montessoriskola  med en vanlig skola, där eleverna inte arbetar efter
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montessoripedagogikens principer. Avslutningsvis vill jag lyfta fram att Signert (2012) framhåller i

sin av handling att Maria Montessori själv önskade att hennes arbete med laborativt materiel skulle

granskas av forskare.
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8. Bilagor

Bilaga 1: Intervjufrågorna

Vad utmärker ett laborativt material enligt dig?
*Vilka behov hos eleverna svarar det laborativa materialet mot?
*Vad innebär det att undervisa om positionssystemet laborativt?
*På vilket sätt är guldmaterialet ett laborativt material enligt dig?

Hur arbetar du med att undervisa om positionssystemet, med guldmaterialet?
*Vad är viktigt enligt dig i detta arbete?

När anser du att det är lämpligt att börja arbeta med guldmaterialet?
*Hur avgör du att en elev är redo för detta?
*Vilka förkunskaper ser du som viktigast och hur och när förvärvas dessa bäst enligt dig?

Vilka utmaningar finns det i arbetet med att lära sig positionssystemet med guldmaterialet?
*Var tänker du att eventuella missuppfattningar har sina ursprung?
*Hur arbetar du för att ändra missuppfattningarna och hjälpa eleven?

Vad är det i utformningen på Guldmaterialet som du anser stärker lärandet av positionssystemet?
*Hur lär sig eleven positionssystemet genom materialet?
*Rimmar användandet av guldmaterialet med vad som förväntas enligt kursplanen i   
            matematik? (Löwing och Kilborn, 2002)
*Vad tänker du om lärarens roll i utnyttjandet av materialet i relation till elevernas resultat?
*Vad är viktigast i lärarens roll?

Hur arbetar du med materialet och varför gör du så?
*Får eleverna arbeta med materialet som de vill eller finns det några restriktioner?
*Hur försäkrar du dig om att eleverna har lärt sig det du avsett?
*Märker du om de överför sina kunskaper till andra situationer?

Hur vet du att eleverna utvecklas och lär sig i arbetar med guldmaterialet?
*Hur dokumenteras elevernas arbete med positionssystemet och hur används  
            dokumentationen?

Upplever du att det finns moment i arbetet med positionssystemet när materialet fungerar mindre 
bra och vilka är i så fall dessa?
*Vad i materialet är det som gör att det fungerar sämre ibland?
*Finns det något som behöver tillföras materialet, i så fall vad?
*Upplever du att materialet kan förstärka missuppfattningar om siffrornas plats och värde,    
            och hur hanteras detta bäst enligt dig?

Varför är är det bra? Finns det elever som materialet passar sämre till?
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