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I skolan används olika redskap i undervisningen, men hur skulle det vara om man 
kunde använda sig av ett material som var i stort sätt självrättande! Det syfte vi har 
för den här studien är att undersöka hur och om Montessorimaterial kan införas i 
skolan som ett hjälpmedel och extramaterial. Vi vill likaledes se hur materialen kan 
vara ett redskap att hjälpa eleverna i sin språk- och kunskapsutveckling. Denna 
studie etablerades genom observationer och loggboksskrivande, i två klasser på två 
olika skolor. Resultatet visar att det är möjligt att använda sig av Montessorimaterial, 
men att det krävs tid i början och att det då mest är ett extramaterial. Den slutsats 
som kan dras utifrån det data som vi har samlat är att materialet kan vara bra att 
använda och går att använda sig av i skolan. Men att läraren i början för att förbereda 
material samt introducera materialet för eleverna innan det kan bli självgående. 
 
 
 
Nyckelord: Material, Montessori, Pedagogik, Redskap i undervisningen. 
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1. Inledning 
   Vi har valt att skriva en studie där vi vill se om det går att använda material från 
Montessoripedagogiken som hjälpmedel och extramaterial i skolans undervisning. 
Anledningarna till att vi valde detta ämne var att en av oss läst lite om 
Montessoripedagogiken och den andra hade endast hört talas om den. När vi sedan 
diskuterade vilket ämne och område vi skulle välja kom vi in på 
Montessoripedagogiken och dess material. Vi blev mer och mer nyfikna och 
intresserade av att veta mer om både Montessoripedagogiken och framförallt dess 
material. Under våra vistelser på skolorna kunde vi se att det fanns extramaterial som 
eleverna kunde arbeta med, men att materialen kunde vara svåra och eleverna 
behövde hjälp. Det var därför vi börja fundera på om material från 
Montessoripedagogiken skulle vara ett bra extra material i skolan för att den i de 
flesta fallen är självrättande samt för att kunna se om materialen från 
Montessoripedagogiken kan införas och hjälpa skolorna att vara öppna för nya idéer 
och arbetssätt. Pedagogens uppgift är att motivera och stödja elever i deras 
utveckling, därför anser vi att elevers vilja och entusiasm att arbeta alltid ska värderas 
högt på pedagogernas lista.  
   Vi menar inte att man endast ska arbeta med materialen från 
Montessoripedagogiken. Men att man ska kunna kombinera och utnyttja de material 
som kan hjälpa och passar ens elevgrupp. 
   För att vi skulle bli mer insatta i vilka material som finns inom 
Montessoripedagogiken kontaktade vi en Montessoriskola i mellan Sverige. Där vi 
sedan gjorde studiebesök. Detta uppskattade vi båda för att det gav nya insikter i vad 
materialet handlar om och hur det kan användas i praktiken. 
   Vi vill nämna att vi i detta arbete kommer benämna Montessorimaterial som 
material från Montessoripedagogiken, detta för att vi inte har någon utbildning inom 
Montessoripedagogiken. De enda gångerna som det kommer att benämnas som 
Montessorimaterial är i litteraturdelen i vår studie.  

1.1 Syfte 
Syftet vi har med arbetet är att se hur och om det är möjligt att införa materialet från 
Montessoripedagogiken in i skolans tidigare år som hjälpmedel och extramaterial. Vi 
vill även se hur det kan vara som ett redskap att hjälpa eleverna i sin fortsatta 
kunskaps- och språkutveckling.   

1.2 Frågeställning 

De frågor vi vill svara på är: 

 Hur kan materialet från Montessoripedagogiken användas som ett hjälpmedel 
och extramaterial i skolan? 

 Hur kan materialet från Montessoripedagogiken hjälpa barnen vidare i sin 
språkutveckling? 

 Hur tas materialet från Montessoripedagogiken in av elevgrupperna i skolan? 

1.3Begreppsdefinitioner 

Montessoripedagogiken uppkom från Italien av Maria Montessori som startade en 
skola i ett slumkvarter i Rom, skolan kallade hon ”Casa dei Bambini”. Hennes 
pedagogik utgår från att eleverna ska få utvecklas i sin egen takt. 
Montessoripedagogiken har en miljö som ska vara förberedd, eleverna ska ha frihet 
och eget ansvar. Där de kan välja att arbeta enskilt eller i grupp samt vilket material 
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de vill använda. Montessori (2013) menar att barnet sätts i centrum när skolan 
individualiserar och läraren har en handledande roll som ska stödja eleverna.  
   Montessorimaterialen är självrättande och konkret, detta för att eleverna ska kunna 
arbeta självständigt och ostört enligt Montessori (1998). Hon skriver även att läraren 
behöver vara insatt i hur materialen kan användas och utvärderas, detta så att 
eleverna ska kunna introduceras till materialen. Mycket av materialen som används 
gör läraren samt eleverna tillsammans, medan vissa av materialen köps in påpekar 
Montessori (2013). 

2. Litteratur/teorianknytning 
I detta avsnitt har vi valt att redovisa vad olika författare har skrivit om 
Montessoripedagogiken och dess material, samt kritik mot Montessori och de 
relationer den har till andra teorier. Detta för att vi anser att ni ska få en helhet i vad 
Montessoripedagogiken och dess material kan handla om. 

2.1 Montessoripedagogiken 

Hartman (2012) påstår att Montessoripedagogiken handlar om att barnet står i 
centrum och att skolsystemet ska förändras för att utgå från barnens behov och 
intressen. Maria Montessori värnade om barnens rättigheter och ansåg att via barnen 
kunde man förbättra världen. Detta genomsyrade verksamheten i Casa dei Bambini, 
den skola som Maria Montessori startade och drev i Italien. Maria Montessori påstod 
att barnen hade sensitiva perioder då barnet var mest kapabel att ta in kunskap inom 
ett visst område och dessa perioder var viktiga att fånga upp, då barnet kan träna och 
erövra kunskaperna. Om detta inte gjordes inom rätt period kunde det hända att 
barnet aldrig befäste kunskapen fullständigt. Detta genomsyrar 
Montessoripedagogiken och hur man arbetar med barnen och olika material. 
   Hartman (2012) nämner att inom Montessoripedagogiken finns det sex stycken 
grundläggande principer. Den första principen är att upprepa övningarna, detta för 
att barn oftast brukar tycka om att upprepa deras nya färdigheter i aktiviteter och lek, 
för att ytterligare befästa kunskaperna. Genom upprepning tränas de nya 
kunskaperna och hjälper barnen att förankra det de har lärt sig. Den andra principen 
är att barnet får ordning på sin tillvaro, allt har sin plats. Materialen har olika färger 
för att barnet lättare kan se vart sakerna ska ligga, barnen har även material som ska 
sorteras efter olika attribut. Ordningen inom pedagogiken är ett sätt för barnen att 
organisera omvärlden. Den tredje principen är det fria valet, eleverna kan välja vilka 
material de vill arbeta med och hur de vill arbeta med det. Barnen kan arbeta efter 
sitt eget tempo för att sedan gå vidare i sin utveckling inom ämnet. Han menar att 
Montessori anser att barnen inte ska följa samma schema och arbetstakt, för detta 
kan hindra barnen i deras individuella utveckling. Den fjärde principen handlar om 
att barnets omgivning ska bjuda in barnet i olika aktiviteter, men samtidigt inte 
störa barnet i sitt eget arbete. Den femte principen handlar om att man inom 
Montessoripedagogiken inte ger ut straff eller belöning. Det är aktiviteten i sig som 
är belönande. Den sjätte och sista principen handlar om att respektera sina kamrater 
och inte störa dem i sitt arbete i onödan. Lärarrollen inom Montessoripedagogiken är 
att man inte ska vara den pratande läraren eller den lärare som lägger sig i. Läraren 
ska istället vara tyst och avvaktande, hon eller han lägger sig i endast om eleven har 
kört fast och frågar om hjälp. 
Montessori (1979) skriver att alla barns uppgift är att arbeta för att skapa en identitet. 
Detta skapande görs omedvetet och utesluter den vuxne. Vidare skriver hon att 
barnet använder sin omgivning och genom kontinuerlig övning när de skapar sitt 
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arbete. De vuxna måste förstå att det är samma omgivning de och barnen erfar och 
att barn upplever omvärlden genom att experimentera, agera och språka. 
Montessori förespråkar för en oavbruten aktivitet där barnet kan koncentrera sig på 
ett arbete och övning med materiella ting och att detta leder till att kvalitéer ökas i 
deras arbeten. Kvalitéerna utvecklas från inre impuls, där barnet gör sina egna val av 
arbete och upprepar övningen när det passar henne eller honom. Barnet visar ett 
behov av ordning och disciplin, när de inte har en dagordning eller planering utdelad 
från läraren kan det bli oroligt i klassrummet. Men det får inte glömmas att barnen är 
giriga att lära sig, vill ge sig på allt och uppskattar allt. Hon gör en lista över de saker 
barnet valt; eget arbete, ”upprepning av arbete”, lära sig genom misstag, tysta och 
individuella övningar, ett bra samarbete och uppförande samt disciplin på sitt eget 
arbete. Listan som avfärdas innehåller; avskaffa belöning och straff, gemensamma 
lektioner, schema och prov samt en bestämd kateder för läraren. Även Roth (1995) 
beskriver en väsentlig idé i Montessoripedagogiken, att ordinlärning sker på bästa 
sätt att koppla ord till objekt, med andra ord att en text ska ha en tillhörande bild 
eller föremål. Det är även en anledning till att många aktiviteter är självgående och 
Roth förklarar att Montessori var övertygad om att barn lärde sig genom att 
experimentera med ord och föremål. 

2.2 Montessoripedagogiken i relation till teorier 
Enligt Andersson (2001) finns det många olika pedagogiska filosofer som inspirerade 
och hade betydelse för Maria Montessori. Några av dem var Jean Jacques Rousseau, 
Johann Heinrich Pestalozzi och Friedrich Fröbel.  
   Signert (2000) skriver om ett stort antal teoretiker inom pedagogik, psykologi och 
filosofi. En av de som inspirerade Maria var Jean-Jacques Rousseau, han ansåg att 
barnet har en inneboende kraft och möjligheter om läraren bara skapar lämpliga 
inlärningssituationer för barns behov och kunskapsnivå. Han menade att uppfostran 
hade fyra syften; stärka kroppen, öva sinnena, genom lagen, frihet och behov bereda 
moraluppfostran och genom sinnena skaffar man stoff för tanken. Rousseau stod 
även för att barn ska använda händerna som ett redskap i sin utveckling och ansåg att 
barnen ska vara aktiva och låta nyfikenheten styra. 
   Enligt Signert (2000) återkommer Édouard Séguin i flera tillfällen i Maria 
Montessoris bok The Montessori Method. Till grunden var Séguin lärare men började 
sedan studera medicin under Jean-Marc-Gaspard Itard. Séguin var intresserad 
framförallt av att hjälpa mentalt funktionsnedsatta barn, en av de barn han arbetade 
med var en utvecklingsstörd pojke som under 18 månader fick träna sina sinnen. 
Genom sinnesträningen fick Séguin pojken att lära sig räkna, skriva och tala. Séguin 
stod för att man skulle betona de individuella begåvningarna hos eleverna. Han 
delade in undervisningen i utvecklingssteg från kroppsrörelser till intellekt. De 
redskap som användes i undervisningen var från det dagliga livet, det kunde var en 
hammare, spade med mera. Materialet som användes kunde även vara pinnar i olika 
storlekar, längdmässigt och efter tjocklek, geometriska former som skulle placeras på 
liknande former, klädbitar som skulle knäppas och knytas, klot i olika färger som 
sorterades in i hållare i samma färg.  
   Hansson (1994) menar att Jean Piagets utvecklingspsykologiska teorier har haft 
stort inflytande på förskolans verksamhet. Många aspekter av Montessoris och 
Piagets teorier berör varandra och i grundskolans läroplan för mål och riktlinjer kan 
Montessoris pedagogiska tankegångar återspeglas. Både Montessori och Piaget, som 
är biologiskt inriktade, använder sig av samma metod när de ska ta reda på barnets 
tänkande och dess förändring och utveckling genom åren. De observerar barnet. 
Piaget främst i testsituationer och Montessori observerar i miljöer som är anpassade 
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till barns behov och förutsättningar. De båda studerar den kognitiva utvecklingen och 
anser att barnet genomgår i bestämd tidsföljd olika utvecklingsperioder. Montessori 
och Piaget finner att tid att träna och upprepning är en grund för att barnet ska 
kunna förstå en handling och därefter skapa nya begrepp och förstå omvärlden. 
Montessoripedagogiken grundar sig på barnets spontana lust att lära sig. Barnets 
vilja ska driva dess arbete för utveckling.  
Även Elkind (1983) finner likheter mellan Piaget och Montessori som bland annat är 
en förmåga att känna empati med barnet. Han skriver att både Piaget och Montessori 
hade samma utgångspunkt när det kom till barnets tänkande och beteende. De hade 
en biologisk inställning och detta var inte förvånande när man ser över deras 
bakgrund. Redan som tonåring publicerade Piaget artiklar i biologi och doktorerade i 
biologi. Montessori var den första kvinnan i Italien som utbildade sig till läkare. Hon 
arbetade med medicinsk forskning. Både Piaget och Montessori lyfter de generella 
aspekterna av barnets beteende och utveckling. Montessori har ägnat sig åt de behov 
och färdigheter, som hon ansåg vara gemensamma för alla barn, ett exempel är de 
”känsliga perioderna”. Piaget har studerat mentala strukturerna, finns det hos 
individen finns det även hos släkten. Trots detta ser Piaget och Montessori betydelsen 
av individuella olikheter samt enligt dem måste man känna till den ”normala” 
utvecklingen för att se och förstå skillnader mellan individer. 

2.3 Montessorimaterial 
   Andersson (2001) skriver om Montessorimaterialet samt dess betydelse och 
påverkan på barnen. Det ska finnas ett behov och ett intresse hos barnen till eget 
lärande och de ska själva kunna välja vilka material de vill arbeta med. De material 
som inte används och ligger orörda ska tas bort från miljön, detta för att intresset för 
dem inte finns i barngruppen. Det är viktigt att barnen presenteras för materialet, för 
att de ska veta hur materialet kan användas. Efter att de har introducerats i hur 
materialet kan användas kan barnen påbörja sitt arbete, ostört utan avbrott och kan 
vara självgående i sitt arbete. Montessori (1998) betonar att för att detta ska ske 
måste läraren vara insatt i hur materialet används och utvärderas. Läraren måste 
även använda materialet en längre period, detta för att skapa sig en uppfattning om 
vad som kan vara svårt respektive intressant för barnen. 
   Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (2009) påstår att Montessorimaterial 
ger en konkret upplevelse till barnen när de arbetar med de olika materialen. Detta 
genom att de får prova sig fram för att hitta lösningen. ”Det man gör med sina händer 
– det minns man!”(Sköld Wennerström och Bröderman Smeds, 2009, s. 115). 
Materialet i Montessoripedagogiken delas in i olika kategorier; praktisk-, sensorisk-, 
språk-, matematik- och kulturmaterial. Genom arbetet med Montessorimaterial får 
barn inspiration, tillfälle att undersöka och experimentera samt att de genom detta 
även får upptäcka nya saker i sin omgivning. Barnen får använda sig av många 
sinnen, detta för att skapa en djupare förståelse till exempel syn och känsel, hur ser 
formen ut och hur känns formen? Materialen ska vara tilltalande och ska locka till 
aktivitet och stimulera barnen till rörelse. Både i förskola och skola ska materialet 
vara konkret och skapa en upplevelse för barnet. Samma material som används i 
förskolan kan användas i skolan, det som ändras är det man fokuserar på och den 
nivå som barnen befinner sig på, vid de tillfällen man arbetar med materialen. 
Materialen har ett direkt samt ett indirekt syfte. Barnen ska lära sig något specifikt, 
som lägger en bas, vilket ska leda till det indirekta syftet, som handlar om vad de ska 
lära sig senare i livet. 
   Montessori (1998) samt Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (2009) lyfter 
fram att Montessorimaterialen är självrättande och att barnen genom att använda sig 
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av dessa material, övar sin förmåga för slutledning, att kritisera samt att de blir 
uppmärksammade om att finna det rätta sättet att komma fram till lösningen på 
problemet.  Även Hainstock (1999) lyfter fram det självrättande 
Montessorimaterialet, hon menar att barnen själva kan upptäcka misstag han eller 
hon gjort och rätta till det. På så vis lär sig barnen det rätta sättet, men att det även är 
okej att göra misstag, det är bara att rätta till dem när de har uppstått. Målsättningen 
med Montessoripedagogiken, enligt Hainstock (1999), är att barnet ska ha en inre 
motivation och att de ska tränas i att göra prövningar, jämförelser och resonera fram 
beslut. Barnet får träna uppmärksamheten genom iakttagelser och sin tankeförmåga 
och det är då som utvecklingen sker.  
Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (2009) skriver att Montessorimaterialet 
ska vara en del i barnens sökande efter kunskap och en hjälp till deras funderingar. 
Det finns i Montessoriskolan färdig producerade material för varje ämne. Det handlar 
om att skapa en helhet i olika ämnesområden och detta presenteras i början av 
arbetet för eleverna. Genom att eleverna får en klar bild av helheten kan de sedan 
skapa sig en förståelse av detaljkunskaperna. Materialet ska i en Montessoriskola inte 
vara en hjälp för läraren i dennes undervisning, utan det är i barnens utveckling den 
ska vara en hjälp. 

2.3.1 Språkmaterial/språkinlärning 
Montessori (1998) beskriver hur Montessorimaterialet inom skrivandet är uppbyggt 
och vad materialen behandlar. I huvudsak består materialet av alfabeten, där 
bokstäverna har samma storlek och form, de är gjorda av sandpapper och av färgad 
kartong och är urklippta, till lösa bokstäver. Bokstäverna ligger i en kartong som är 
uppdelad för varje bokstav och i botten finns det en fastklistrad bokstav, detta för att 
barnen ska veta vilken bokstav som ska in i vilket fack. Beroende på vad för sort 
bokstav det är har de två olika färger, vokaler är en färg och konsonanter är en annan. 
Inom Montessoriförskolan arbetas det aktivt och mycket medvetet med barnens 
språk detta enligt Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (2009). Det kan vara 
att pedagogen nämner en sak eller material vid namn och uppmuntrar barnen att 
säga efter, pedagogen finns där i närheten för att ge ord till händelser och saker i 
barnets närhet. Det är när barnen sedan visar intresse för ord och deras uppbyggnad 
som det är pedagogernas ansvar att stimulera en fortsatt utveckling mot läs- och 
skrivinlärning. Inom Montessoripedagogiken börjar man med olika ljudlekar, detta 
för att barnen ska kunna befästa de olika språkljuden de kan stöta på. Sedan kommer 
sandpappersbokstäver in i arbetet, dessa används genom att barnen samtidigt som 
bokstaven ljudas får följa bokstavens form med fingrarna. Detta görs för att stimulera 
muskel minnet, hörseln, känseln och synen. Inom Montessoripedagogiken sägs det 
att skrivningen kommer före läsningen i barnens naturliga utveckling. Det behöver 
inte vara med penna barnen skriver med, för det kan vara svårt enligt författarna. 
Istället bygger barnen upp ord med hjälp av det rörliga alfabetet, som är lösa stora 
bokstäver. Läsningen kommer i etapper, det börjar med att barnet först möter 
läsningen genom ljudenligt stavande, ljuden låter som i alfabetet. Barnen får använda 
sig av ord kort, som de får placera vid föremålet och senare vid bilder. Sedan får 
barnen läsa enkla böcker och hemliga lappar som de får läsa utan hjälp av bilder och 
vidare.  
I Montessoriskolan kan läraren börja barnens skolgång med att presenterar hur 
alfabetet kom till, detta skriver Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (2009). 
Barnen har för det mesta redan i förskolan kommit i kontakt med och fått kännedom 
om alfabetet, och då kan det vara spännande att få höra berättelser ur verkligheten. 
De får jämföra vårt alfabet med 29 tecken mot de kinesiska bildtecknen. De ser då 
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hur bra vi har det med det system vi har för att uttrycka något i skrift. Barnen i Kina 
måste lära sig flera tusen bildtecken, medan vi i Sverige bara behöver lära oss 29 
stycken tecken. Sköld Wennerström och Bröderman Smeds skriver att läs- och 
skrivinlärningen inom Montessoripedagogiken ligger inom förskolan, detta för att 
barnen är mest mottagliga för det under den åldern. 

2.4 Kritik mot Montessori 
   Köhler och Härnsten (1996) samt Signert (2000) skriver att kritiken som William 
Kilpatrick hade var en bidragande faktor till att entusiasmen för Montessori och den 
rörelse som bildats, lades på hyllan i nästan 40 år. Han ansåg att de sinnestränande 
materialen var gammalmodiga och att man inom Montessoripedagogiken inte 
stimulerade fantasin hos barnen.  
Montessori (1991) skriver att utbildning är ett medel där barnen får stärka sina 
individualiteter för att sedan bli en mogen och självständig vuxen individ. 
Montessorimaterialen är utformade för att barnen ska kunna få hjälp i sitt arbete för 
att samla kunskaper. Det finns kritik mot Montessorimaterialet när det jämförs med 
vanliga befintliga utbildningsväsendets material. Men jämförelsen når endast ytan av 
materialet och inte in på djupet i vad det är man ska lära sig av det. Montessori 
skriver att kritiken är från två grundläggande pedagogiskt tänkande. Den ena talar för 
att materialen inom Montessoripedagogiken är för styrande i sitt upplägg. Den andra 
talar om att materialet inte är nog systematisk, samt att den begränsar barns reella 
inlärning.    

3. Metod 

3.1 Forskningsansats 
   Till vår studie har vi haft olika val, när det kommer till vilken sorts forskningsansats 
vi ska ha i detta arbete. Vi har valt att använda oss av den kvalitativa ansatsen istället 
för den kvantitativa ansatsen. Den kvantitativa ansatsen handlar om att mycket data 
samlas in och analyseras med intentionen att hitta mönster i insamlad data som till 
exempel enkät, intervju med bestämda frågor eller observation med en mall (Stukát, 
2011). Det är inte det vi söker efter i denna studie, utan vår undersökning handlar om 
att vi vill se hur och om materialet från Montessoripedagogiken kan användas som 
hjälpmedel och extramaterial, i skolan. Därför går vi ut i verksamheterna och prövar 
olika materialför att se vad som händer i elevgrupperna samt hur mottagliga eleverna 
är till materialet. Detta är alltså en kvalitativ ansats där vi har ostrukturerade 
observationer och samtal med öppna frågor med elever på skolan (Stukát, 2011).  En 
anledning till att vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie är, som 
Denscombe (2009) skriver, att den här sortens analys skapar stöd från verkligheten. 
Det område som forskas är för det mesta tämligen begränsat och studien blir 
djupgående. Den kvalitativa ansatsen kan ge flera olika slutsatser, och detta beror på 
att den bygger på forskarnas tolkningar. 

3.2 Datainsamlingsprocess 
   I fyra veckor har vi varit på två olika verksamheter för att observera och kartlägga 
de aktiviteter vi ser. Då har vi sett efter om vår idé om att Montessorimaterial kan 
användas som ett hjälpmedel samt ett extramaterial i skolan. Vi valde observation för 
att vi skulle se barnens arbete och användning av materialet från 
Montessoripedagogiken. Enligt Stukát (2011) kan man kartlägga verbala och icke 
verbala handlanden, och på så sätt får man informationen direkt från 
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sammanhanget. Detta gör det lättare för observatören att undersöka och tolka det 
som händer. Vi valde att göra observationer för att se hur eleverna tar in materialet 
samt använder sig av det. Via observationer kan vi här och nu uppleva elevernas 
förståelse och reaktioner till aktiviteterna och materialet. Elevernas kommentarer och 
påståenden kommer naturligt och ärligt under arbetsprocessen och vi får ta del av 
dem.  
   Den roll vi har valt att inta vid observationer är en hög grad av delaktighet och 
öppenhet, detta kan vi finna belägg hos Bjørndal (2005). Vi observerade i vår egen 
undervisning och eleverna var medvetna om situationen och vad som skulle 
observeras, detta kopplade vi till öppenhet. Genom delaktighet menar vi att vi är 
delaktiga i elevernas aktiviteter och inte endast observerar.   
De observationer och dokumentationer vi gjorde skedde skriftligt i form av en 
loggbok, som vi använde oss av både under och efter observationen. Efter 
observationerna har det varit till fördel, till en större förståelse över som hade hänt. 
Vi har kunnat reflektera över det som setts och hörts under observationer, genom de 
loggar som vi har skrivit. Bjørndal, (2005) skriver att man genom loggbok kan 
reflektera över det man varit med om. Samt har vi använt oss av loggboken för 
analysering och utvärdering av insamlad data och arbete. Den sorts loggbok vi förde 
var en blandning av strukturerad och ostrukturerad, beroende på aktivitet och 
situation. Vi skrev ner det vi såg och hörde med hjälp av stödord under aktiviteten 
och efteråt satte vi oss ner och renskrev med hjälp av stödorden. De fördelar 
respektive nackdelar som finns för ostrukturerad loggbok är enligt Bjørndal (2005) 
att den som observerar är öppen för att upptäcka nya saker. Men det tar även tid och 
energi att läsa igenom det man har skrivit för att det kan bli mycket text. Det var 
därför vi valde att använda oss av en blandning av strukturerad och ostrukturerad 
loggbok, för att det då blev mer lättläst, men att vi fortfarande var öppna för nya 
saker som kunde komma upp. Genom loggböckerna kommer vi ihåg vad som sagts 
och gjorts under arbetets gång och den har givit oss tillfälle att reflektera över det 
som hänt, elevernas arbetsprocess samt vår insats i arbetet. 

3.3 Urval 

De datainsamlingsmetoder som vi valt att använda oss av har vi utfört på två olika 
skolor i två olika kommuner i mellan Sverige. Skolorna är medelstora varav en hade F 
– 6, och den andra hade F – 9. För att se till så att de forskningsetiska principerna 
följs har vi valt att endast benämna klassen som utfört aktiviteterna under resultat – 
delen, samt så kallar vi dem bara medelstora skolor i mellan Sverige. 
Förskoleklassen som Jonna har varit i består av 22 elever. Vi valde ut tre material 
som vi ansåg skulle kunna användas när vi besökte klasserna samt såg vi till att de 
varierar i svårighetsgrad, detta för att eleverna kan känna att de har användning av 
något av materialen. Det finns olika sätt man kan använda sig av materialen, för dem 
som inte kan läsa eller skriva, och dem som kan läsa och skriva, detta så att alla kan 
vara delaktiga i aktiviteterna.  I förskoleklassen valde vi att ha tre smågrupper, för att 
alla skulle känna att de är delaktiga. 
Årskurs 3 som Suzi varit i bestod av 25 elever. Aktiviteterna utfördes i helklass, detta 
för att vi skulle få en diskussion där alla kan delta samt ta del av varandras tankar och 
erfarenheter. Vi tyckte att dessa aktiviteter skulle bli bättre om det skulle vara större 
grupper och könsblandat.   

3.4. Reliabilitet och validitet 

   Denscombe (2009) skriver när det kommer till deltagande observationer kan den 
data som samlats in vara kontextberoende och man kan finna validiteten i arbetet. 
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Däremot kan den data som samlas in ifrågasättas gällande deras tillförlitlighet. Detta 
för att det kan vara svårt att genomföra en likande studie och för att se 
tillförlitligheten. Stukát (2011) skriver att man i en kvalitativ studie ska vara 
medveten om vilka svagheter som arbetet kan ha, när det kommer till reliabilitet och 
validitet, samt att det kan vara svårt men ändå nödvändigt. En svaghet kan vara en 
liten undersökningsgrupp med mera. 
   Genom den studie som vi har gjort är vi medvetna om att vi har en liten 
undersökningsgrupp, när vi endast är på två skolor samt i två klasser. Vi valde att 
göra detta för att vi skulle ha tid att kunna prova på olika material och de elever som 
var med var införstådda i vad det var vi skulle göra i uppgiften. Genom att vi var i 
klasserna och att nästan alla eleverna, förutom några bortfall, var med under 
uppgifterna kunde vi ta och observera de reaktioner eleverna hade till materialen. På 
så vis kan vi ändå känna att vi fått en bra gruppstorlek. Vi har även varit kritiska mot 
de resultat vi fått, för att det bara var i två klasser vi var i och de representerar inte 
alla skolor. 
   Vi har även valt att dela upp de uppgifter vi skulle göra, vi tog en klass var med tre 
aktiviteter i varje klass. På detta vis kan det vara så att vi utfört aktiviteterna 
annorlunda men det anser vi inte gör något. Detta för att vi har gjort olika uppgifter 
och vi har varit i olika åldrar för att se om det fungerar med material från 
Montessoripedagogiken i förskoleklassen såväl som i årskurs 3. Varav materialet 
gjordes i lektioner med olika utformning, en av oss gjorde tre enskilda uppgifter 
medan den andra gjorde ett temaarbete.   

3.5 Forskningsetiska principer 
   I samband med vårt arbete har vi tänkt på de forskningsetiska principerna. De 
forskningsetiska principerna har till syfte att visa normer i förhållandet mellan 
undersökare och informatör/undersökningsdeltagare.  
Individskyddskravet kan preciseras i fyra huvudkrav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När dessa tagits i 
åtanke kan en god bedömning ske mellan forskningskravet och individskyddskravet.   
Informationskravet: Vi har delgett information till de berörda angående studiens 
arbete och syfte. De är informerade om att deras deltagande är frivilligt, vad deras 
villkor är i arbetets gång och att all information endast används i syfte till forskning. 
Vi lämnar ut ett brev till lärare, föräldrar och barn innan vi kommer ut till skolorna.  
Samtyckeskravet: Våra deltagare har själva givit samtycke till att vara delaktiga 
och även vårdnadshavares samtycke har givits, då barnen är under 15 års ålder. 
Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om identifierbara personer ska avanmälas 
på ett sätt att utomstående individer ej kan identifiera enskilda individer. Våra 
deltagare informeras om att vi inte nämner namn, plats eller ort.  
   Nyttjandekravet: Uppgifter och information som vi samlat in ska endast 
användas i forskningsändamål. Inga insamlade material eller resultat delgivs till 
någon annan. 
   Som undersökare har vi i skolans värld tystnadsplikt både när det gäller lagligt och 
etiskt. Det betyder att vi inte får överlåta uppgifter eller samtala kring människorna 
eller händelserna som sker i skolan. Våra informanter är anonyma och förblir det, då 
vi inte antecknat deras namn eller andra viktiga uppgifter som kan identifieras 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
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4. Resultat 
Här nedan kommer vi att redovisa hur vi har genomfört aktiviteter med materialet 
från Montessoripedagogiken i våra respektive klasser i skolan. Vi har båda två 
genomfört tre aktiviteter med eleverna i skolan och vi kommer även att skriva om de 
observationer vi gjort under genomföranden. Vi kommer här att presenterar våra 
respektive aktiviteter i jag-form, där ”jag” står för; Jonna Pietiläinen i förskoleklassen 
och Suzi Afrim i årskurs 3. Anledningen till att vi valde att göra studien i dessa två 
klasser är för att vi sedan tidigare spenderat tid i klasserna och eleverna kände oss. 
Genom detta ansåg vi att det centrala var att eleverna skulle känna sig bekväma och 
mer öppna till våra aktiviteter. Våra redovisningar kommer att skilja på sig i sitt 
upplägg, på grund av valen av olika arbetssätt. Det vi har gemensamt i aktiviteterna 
är att vi båda använder oss av Montessorimaterial. Jonna har valt tre aktiviteter som 
inte behöver kopplas till varandra. Medan Suzi har valt att göra ett temaarbete inom 
ett ämne där aktiviteterna kan kopplas till varandra.  

4.1 Förskoleklass 
Jag gjorde likadant till alla grupper när jag startade för aktiviteterna, vi samlades för 
att göra uppgiften och jag gav dem instruktioner på vad det var vi skulle göra. 

4.1.1 Planering och förberedelse av ”Genomförande 1” och ”Genomförande 2” 
Till denna aktivitet förberedde jag mig genom att skriva ut bilderna och klippa ut dem 
så att det fanns pussel till när eleverna skulle använda dem. Det tog tid men när de 
var utklippta kunde man laminera pusselbitarna för att de skulle hålla längre. Detta 
var vad jag gjorde med pusselbitarna som jag använde mig av i aktiviteterna. 
Planerandet av aktiviteten var att se hur stora grupperna skulle vara så att alla kunde 
vara med i aktiviteten och prova dem. Alla skulle även få möjligheten att säga vad de 
tyckte om aktiviteten och om de skulle kunna tänka sig att göra aktiviteten igen. 

4.1.2 Genomförande 1: Stavningspussel 

4.1.2.1 Aktivitet/Observation 

   På bordet eleverna satt vid låg det flera olika stavningspussel, det var bilder som har 
klippts i ett visst antal delar, antalet delar är lika många som antalet bokstäver i 
ordet. Med hjälp av bilderna kunde eleverna träna sig på stavning, antingen har de 
uppmärksamheten på bilderna eller har de uppmärksamheten på bokstäverna. 
   När jag gett eleverna instruktionerna, fick de ta var sitt pussel och spred ut bitarna 
framför sig, vissa såg ganska snart vad ordet var, medan andra inte visste vad ordet 
skulle vara.  
I den första gruppen försökte eleverna så gott de kunde lägga ihop bitarna med hjälp 
av bokstäverna, vid två tillfällen blev det en bit kvar för att det var dubbelteckning 
och eleverna har ännu inte riktigt kännedom om det. Men de tog hjälp av bilden och 
såg vart biten skulle vara för att kanterna skulle gå ihop på bilden. När de satt ihop 
bilden visade de stolt de andra att de hade fått ihop bilden och att det var 
dubbelteckning i det ord de hade fått. Det var en av eleverna som tyckte att den här 
uppgiften var allt för enkel, eleven ifråga kunde redan innan läsa och skriva ganska 
bra och jag har full förståelse för att det var lite för lätt. Men jag såg även att när det 
kom till dubbelteckning hade inte heller den här eleven kommit i kontakt med mycket 
och hade lite problem med. De som inte knäckt läskoden tyckte att det var riktigt 
roligt att få stava ord och att bilderna hjälpte dem, de kände att de också kunde och 
det sa de när jag sedan frågade gruppen vad de tyckte om aktiviteten. De allra flesta 
skulle vilja göra om aktiviteten. 
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   I den andra gruppen gick det fort för alla att lägga dessa pussel. Dubbelteckningen 
här var lite blandad. Några av eleverna kände till att det fanns dubbelteckning i vissa 
ord och vissa av de ord som de kände till var med bland dessa pussel. Medan andra 
inte var bekanta med dubbelteckning, men som då använde sig av bilderna. När vi 
sedan satt och pratade om vad de tyckte om aktiviteten så fanns det några som tyckte 
att den var rolig och ville göra om aktiviteten, medan andra tyckte den var för enkel 
och hade inget intresse att göra om aktiviteten. 
   I den tredje gruppen startade eleverna nästan direkt med aktiviteten för att de hade 
hört deras kamrater prata om vad de hade fått göra, men jag fick ändå förklara vad 
jag hade tänkt vi skulle göra med materialen. Jag förklarade att de kunde se på 
bokstäverna först och se om de kunde få ihop ordet. Om inte kunde de se på bilden 
och få ihop bilden och sedan se i viken ordning bokstäverna kom för att bilda ordet. 
Gruppen arbetade flitigt med alla pussel och skulle göra alla som fanns en gång 
själva, det spelade ingen roll om en av kamraterna hade gjort den just innan den 
andra, de ville testa själva. I den här gruppen var det alla som tyckte att aktiviteten 
var rolig och att det var något spännande och de ville göra om den någon gång om de 
fick. Även här var dubbelteckning något som eleverna inte var bekanta med, men de 
tog som de andra grupperna hjälp av bilderna för att se vart biten skulle sättas in.  

4.1.3 Genomförande 2: Lösa bokstäver 

4.1.3.1 Aktivitet/Observation 

På bordet eleverna satt vid låg det nu brickor med bilder och rutor på vid varje bricka 
ligger det lösa bokstäver i en enda röra. Med hjälp av bokstäverna ska eleverna 
bokstavera och stava ordet som bilden visar. Det finns två svårighets grader som 
eleverna hade att välja mellan, den första hade svaga bokstäver i rutorna att eleverna 
kunde se vilken bokstav som skulle vara i rutan, medan i den andra fanns det inga 
bokstäver i rutorna. Det första eleverna fick prova på var att skriva ordet själva utan 
att det fanns bokstäver i rutorna men om det skulle behövas kunde eleverna få de 
brickor där det fanns svaga bokstäver på. 
   Jag började aktiviteten med att ge eleverna instruktioner om hur de skulle göra, 
sedan delade jag ut brickorna som låg på bordet, så att de hade fyra brickor var med 
fyra bilder på varje bricka. De fick även var sin hög med bokstäver att använda sig av 
när de skulle stava vilket ord det var. Sedan lät jag dem börja arbeta på egen hand. 
   I den första gruppen var det flera stycken som valde att ta de bilder som eleven 
visste hur de stavades allra först och sedan gå till de bilder som de var osäkra på. En 
av eleverna påpekade att det hjälpte att se hur många rutor det var för då kunde 
eleven se hur många bokstäver det skulle vara i ordet. I aktiviteten kunde man även 
här se att det var svårt med dubbelteckning och att eleverna blev osäkra på vart det 
skulle vara dubbelteckning. När det kom till dubbelteckning valde flera av eleverna 
att göra klart de andra bilderna först och sedan ta sig an utmaningen att 
sammanställa orden med dubbelteckning. Några i gruppen valde att använda sig av 
brickorna med svaga bokstäver i rutorna för att kunna skriva dessa ord, medan andra 
valde att försöka själva. Efter några försök där de provade sig fram genom att flytta 
bokstäverna frågade de antingen en kompis som hade blivit klar eller frågade de mig 
om ordet var rätt. När de frågat mig, gav jag dem de rätta svaren genom att ge dem 
brickorna med de svaga bokstäverna, så att de kunde se vart dubbelteckningen skulle 
vara och se om de gjort rätt. 
   I den andra gruppen började de arbeta flitigt, det var många av eleverna som tog det 
bild för bild. Kunde de inte stava ordet hoppade de över bilden och fortsatte med 
nästa bild. När de sedan hade gjort det som de kunnat, gick de tillbaka till de bilder 
de hoppat över för att ta sig an utmaningen. Här tog de kamraterna till hjälp och 
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frågade hur ordet skulle stavas. Vid ett tillfälle så var det två elever som var på samma 
bild och inte kunde lösa det, så de satte sig bredvid varandra och gjorde bilden 
tillsammans. När eleverna nästan var klara och endast hade en bild kvar, kunde 
eleverna se att de resterande bokstäverna skulle vara med i ordet de skulle skriva. Då 
var det bara för eleverna att lägga bokstäverna i ordning för att de bildade ordet på 
bilden.    

4.1.4 Genomförande 3: Vad är jag? 

4.1.4.1 Planering och förberedelse 
   Till denna aktivitet fick jag förbereda mig genom att skriva ut bilderna och klippa ut 
bitarna att det fanns när eleverna skulle använda dem. Det tog inte lika mycket tid 
som de andra två uppgifterna. När de var utklippta laminerades även dessa papper 
innan man klippte dem. Det gör att bilderna håller längre än vad de skulle om man 
låter dem vara i bara papper. 
   För att kunna göra denna uppgift självständigt så krävde uppgiften att eleverna 
skulle kunna läsa. Anledningen till att jag valde att läser upp beskrivningarna för 
eleverna var att ingen i klassen inte kunde läsa. Det var därför jag valde att göra den i 
helklass. Om en elev i gruppen skulle vilja läsa en beskrivning så får de självklart göra 
det, men det är inget tvång.  

4.1.4.2 Aktivitet/Observation 

   Aktiviteten gick ut på att jag delade ut ett visst antal bilder till barnen som satt i en 
ring. Varje bild hörde ihop med en beskrivning. Beskrivningarna fanns på kort som 
klippts ut, men denna gång hade vi gjort en Power Point så att alla kunde se 
beskrivningen och om någon ville kunde han eller hon läsa den högt för gruppen. 
Sedan fick alla elever en och en gissa och diskutera vad det är för sak. När 
beskrivningen passade ihop med den bild en elev hade och eleven listat ut att det var 
hans eller hennes bild fick eleven säga stopp. 
   Jag började med att förklara för gruppen om vad det var vi skulle göra och gruppen 
skulle få en beskrivning och frågan ”Vad är jag?”. Den elev som hade bilden skulle 
säga stopp, när hon eller han kommit fram till att det var det föremålet som de hade. 
Under tiden fick elevgruppen ge förslag på vad det kunde var för föremål som de har 
fått beskrivning på. 
   Eleverna började med entusiasm och stora leenden, de tyckte att det var spännande. 
”Men det är som gåtor” sa en av eleverna när första beskrivningen lästes upp. Vid 
vissa beskrivningar vågade en och annan elev att läsa högt de korta beskrivningarna 
med hjälp av antingen kamrater eller mig. Att komma på vad det var tog sin lilla tid, 
men oftast var det den som hade kortet som kom på ganska snabbt vad det var för sak 
som beskrevs. Då hoppade eleven upp och sa STOPP och visade kortet för sina 
klasskamrater och bilden lades sedan i mitten av ringen så att eleverna såg vad för 
saker de hade funnit. När det kom till  den här uppgiften så var det alla elever i 
klassen som sa att de ville göra om uppgiften samt att den var rolig och spännande.  
   Det fanns även ett annat sätt att utföra uppgiften på, detta genom att man skulle 
kunna para ihop beskrivning, bild och mening för att öka svårighetsgraden något. 
Men denna uppgift var inte alla som var med på. Det var endast några stycken, då vi 
använde oss av endast korten. Eleverna läste beskrivningarna och sedan hittade de 
bilden och den mening som sa ”Det är en…”. Denna aktivitet tyckte de som kunde 
läsa var rolig.    
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4.1.5 Reflektioner 

   Utifrån de aktiviteter som jag har gjort har vissa tankar väckts. En av de reflektioner 
som jag har gjort var att eleverna nästan automatiskt sökte hjälp hos kamraterna 
bredvid dem, istället för att fråga mig om hjälp, när de fastnat vid ett ord. Vissa av 
eleverna bestämde sig ganska tidigt att de ville arbeta tillsammans med en av 
klasskamraterna i gruppen. Då de gjort klart en bild, väntade de till kamraten var klar 
och jämförde om det stämde med vad de själva gjort. Om det inte var så såg de efter 
vad som skilde dem åt och provade sig fram för att se vad lösningen skulle vara. 
Egna tankar jag hade om aktiviteterna var att jag som lärare i en förskoleklass skulle 
kunna använda mig av dem som en extra uppgifter, som eleverna kan använda sig av 
när de är klara med den tänkta uppgiften. Men materialet ska finnas på en plats där 
eleverna lätt skulle kunna få tag på. Det ska tillåtas att använda dem även när det är 
fri lek under förskoleklassdagen, detta att det inte bara är de som är snabba i att göra 
sina uppgifter som får använda dessa pussel. Alla ska ha möjligheten att använda 
dem när de vill. Uppgifterna var på lagom nivå då de även utmanade dem som 
kommit långt i sin språkutveckling och att det fanns olika svårighets grader för de 
som inte kunde stava ordet. När den sista aktiviteten var klar såg jag att flera av 
eleverna samlades självmant och började beskriva något föremål och de andra skulle 
gissa vad det var.  

4.2 Årskurs 3 
   Under mina tidigare och denna vistelse på skolan kunde jag kartlägga lärarens och 
klassens arbetssätt och tillgång till material. 
   En dag i denna klass kunde se ut här; började dagen med en samling på mattan med 
lite sång och kort samtal om vad de hade framför sig på dagens planering. Därefter 
började deras lektioner och läraren hade oftast en introduktion och genomgång av 
ämnet. Efter det skulle eleverna arbeta i sina böcker, oftast gjordes det enskilt, och 
inget prat eller behov av att gå runt skulle ske i klassrummet.   

4.2.1 Tema: Miljö 

4.2.1.1 Planering och förberedelse 
   Under min tid i klassen hade vi många informella diskussioner om vårt väder och 
vår miljö. Vad påverkar och förändrar vädret/miljön? Jag såg att eleverna var 
intresserade och ville spinna vidare på detta. Jag planerade aktiviteten utifrån 
elevernas intressen och deras närliggande miljö. Vi började aktiviteten med att ha en 
öppen diskussion kring miljö och återvinning. Temat för mitt arbete är sopor och 
källsortering som består av flera aktiviteter. Till den första aktiviteten förberedde jag 
genom att själv läsa på för att veta mitt ämne och kunna svara på frågor som kan 
ställas av eleverna. Jag hade med mig laminerade bilder på olika material som man 
ska källsortera och även förberett papper och pennor. Den andra aktiviteten behövde 
inte förberedas allt för mycket förutom att jag hade en kort genomgång och repetition 
av det som vi tidigare pratat om kring sopor och källsortering och vilka ord vi kommit 
att stöta på. Denna övning valde jag för att eleverna inte ska känna sig för pressade 
att prestera. Det ska vara roligt att lära sig och samverkan underlättar för elever att 
befästa kunskap samt använder det i relation med andra. I den tredje aktiviteten 
behövde de fler material att arbeta med, jag förberedde färgpaletter, färgpennor, 
tuschpennor och stora papper. Jag ville låta barnen vara kreativa och inte styra denna 
aktivitet allt för mycket. Skulle det komma elever som fastnat finns jag självklart där 
för att hjälpa.  
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4.2.1.2 Aktivitet och Observation 1 – Källsortering 

Vi startade med att jag pratade om vikten om att värna om vår miljö och vad vi 
människor kan göra. Eleverna var delaktiga i diskussionen då jag ställde öppna frågor 
och eleverna fick ställa egna frågor. Jag hade smalnat av det och hamnade på ämnet 
miljö och vad som påverkar miljön. Sopor och källsortering var det centrala i 
diskussionen och eleverna tycktes veta mycket om källsortering och hur 
nedskräpning kan påverka vår miljö. Jag delade upp olika material och pratade lite 
om varje till exempel glas, batterier, papper, metall och plast. Till detta hade jag 
förberett laminerade bilder på artiklar som skulle källsorteras. Tillsammans 
sorterade vi artiklarna till deras respektive behållare. Intresset växtes hos många 
elever då de fick berätta hur de gör hemma med sina batterier eller plast. 
Diskussioner fortsattes ute på raster och fler elever kom med exempel på hur man 
kan göra. Vid nästa tillfälle fick eleverna välja att antingen skriva själv eller med 
någon annan om hur man kan eller hur de sorterar sina sopor hemma. Jag kunde se 
att eleverna var entusiastiska och engagerade i sitt skrivande. De som samarbetade 
fick fram bådas synpunkter och ingen tyckte att ingen lyssnade på dem. Ljudnivån 
var accepterande och ingen tycktes vara störd av att vissa diskuterade, gick runt eller 
frågade andra. När de skrivit klart fick de möjlighet att berätta om vad de hade 
kommit fram till samt höra att alla gör olika. Eleverna blev uppmanade att efter 
skolan prata med hemmet om sopor och källsortering. De var medvetna om att vi alla 
måste hjälpa till och vara delaktiga i att hålla landet rent, för hur skulle det se ut om 
alla bara kastade sitt skräp ute i naturen.  
   Aktiviteten avslutades med att jag gick laget runt och frågade om vad de tyckte om 
aktiviteten. Var den svår, vad var bra respektive dåligt, och vad kunde vi gjort 
annorlunda? Dessa frågor ska vi vuxna ställa oss efter varje avslutad aktivitet, men 
det är även viktigt att vi tar del av deras tankar och att eleverna får ta del av våra 
funderingar.   
   Närvarande: jag, klassläraren och 25 elever. I denna aktivitet använde vi inte 
mycket material, utan jag ville väcka elevernas intresse kring ämnet och höra deras 
tankar. Jag såg att alla hade någonting att säga. Alla fick säga något även om det inte 
alltid handlade om återvinning. Jag visade att jag var intresserad av vad de hade att 
säga genom att lyssna och ställa följdfrågor. Jag såg att eleverna var intresserade av 
vad deras klasskamrater hade att säga och började ställa frågor till varandra. Det som 
jag tyckte var roligt var att eleverna själva kom på lösningar på hur de kunde hjälpa 
vår natur och miljö. Vi började med att alla satt i en ring på mattan för att vi skulle 
kunna se varandra. När eleverna skulle skriva fick de sätta sig på sina platser. De var 
entusiastiska och ville gärna börja skriva. När de satt och skrev kunde jag höra dem 
prata tyst om hur de gör och vad de brukar sortera. Många av eleverna pratade om 
hur mycket de brukar panta burkar och pengarna de får för dem. 

4.2.1.2 Aktivitet och Observation 2 – Miljökorsord 
   Nästa moment var ett miljökorsord där all information och ämnen vi tidigare hade 
pratat om fanns i svaren. Denna aktivitet tycktes vara intressant för eleverna då de 
gärna ville testa sitt minne. Jag gav inte mycket instruktioner utan ville se om 
eleverna kunde klara av att samarbeta utan uppmaningar. Elevernas bord är 
placerade i grupp av fyra och jag kunde med det samma se att de elever som satt 
bredvid varandra diskuterade och frågade varandra. Jag anser att elever samlär och 
tillsammans kan lösa olika uppgifter, jag stoppade inte dessa samarbeten. Jag kunde 
se att några elever tyckte att det var lite klurigt och med hjälp av klasskamrater kunde 
de lösa korsordet. Sådana uppgifter tyckte eleverna vara intressanta då de kunde 
arbeta självständigt, i sin egen takt och med något som kanske intresserar 
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henne/honom. Korsord skulle kunna göras i olika ämnen där eleverna skulle kunna 
ta fram och använda kunskap de redan arbetat med. 
   Närvarande: jag, klassläraren och 24 elever. Aktiviteten hade inte någon speciell 
struktur eller instruktioner utan eleverna var fria att använda vilka medel de ville. 
Hjälp kunde sökas av varandra, oss vuxna och vi hade även tillgång till klasslärarens 
Ipad. Det jag såg var att eleverna på en gång började med att räcka upp handen innan 
de ens försökte lösa uppgiften själv. En pojke som oftast har lite svårt med språket 
sitter här och försöker själv lösa uppgiften. Jag ser att han har svårt att hitta orden 
och det kanske är att han inte vill visa det. Jag går fram till honom och frågar om han 
vill sitta och arbeta med någon annan och han nappar direkt på det. Vi frågar några 
andra om han kan sitta med dem och de släpper in honom. Klassen har ett bra klimat 
och alla samarbetar bra. Jag hade innan de fått pappret haft repetition på det vi 
pratat om i tidigare aktivitet. Jag var noga med att det var ord som de hade kommit i 
kontakt med och att inga nya ord var med i korsordet. Jag sa till dem att först försöka 
själva och sedan ta hjälp av varandra. De försökte verkligen och några sökte sig till 
varandra för att hitta orden och några lyste upp och var stolta över att de kände igen 
orden och kunde hitta dem. 

4.2.1.2 Aktivitet och Observation 3 – Miljöaffisch 
 Nästa NO – lektion var uppgiften att göra en miljöaffisch där eleverna på bästa sätt 
får fler människor att börja sortera sina sopor. Deras affischer skulle försöka 
uppmana folk att källsortera. Jag såg att dessa elever gärna arbetar med färg och 
andra material än endast blyertspenna och suddgummi. Eleverna får ett A3 – papper 
och ska med hjälp av färgpennor och självklart deras fantasi göra en miljöaffisch. 
Många av dem verkade veta vad de skulle göra och började på en gång och sen fanns 
det få som gärna ville tänka en stund och se vad de andra skulle göra. Ett samarbete 
fanns mellan hela klassen och nya idéer uppkom under arbetets gång. De får 
inflytande, delaktighet och vara kreativa i denna aktivitet samt får de lära sig att 
uttrycka sig i skrift och tal och att man kan genom affischerna påverka andra att börja 
källsortera. 
   Den sista aktiviteten gav positiva reaktioner och jag såg att eleverna var ivriga att 
börja. Jag märkte att när de såg materialen de skulle använda ville de fort veta vad de 
skulle göra idag. Många av dem samlades runt borden där materialen fanns och 
började ställa frågor och ta på sakerna. Jag bad dem sätta sig för att kunna börja 
lektionen. Snabbt var alla elever på plats och vi kunde starta. Under arbetets gång 
kom en pojke fram till mig och sa att han ville göra en liknande uppgift igen och att 
det var länge sedan de gjorde något roligt. Vi hade riktigt roligt och eleverna hjälptes 
åt och gav varandra tips och kritik gällande affischerna. Ingen stod själv och alla hade 
någonting att göra. Jag gick runt och tittade på deras arbeten och jag såg att eleverna 
försökte vara kreativa och hitta på nya saker. Jag såg att alla var glada och nöjda med 
sina affischer och att deras fantasi inte hade några gränser.   

4.2.1.5 Reflektion 
   Efter vårt temaarbete kunde jag tillsammans med eleverna sitta och utvärdera alla 
moment och jag såg till att alla elever skulle få komma till tals. Samtliga elever gav 
endast positiv återkoppling och tyckte att det var mycket roligare än att endast arbeta 
i böcker. Det som var centralt i aktiviteterna var att öva och utveckla elevernas 
språkkunskaper med hjälp av material från Montessoripedagogiken. Jag valde 
material från Montessoripedagogiken, men använde det så att det passar min 
elevgrupp och deras nivå. Det är språkutvecklande när de lyssnar på varandra, 
diskuterar tillsammans, får komma till tals samt avslutningsvis utvärdera sin 
arbetsinsats och aktivitet. Många elever var lite osäkra och fundersamma när de fick 
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fria övningar och när jag sa att de själva fick välja hur de ville ha det eller val av 
innehåll. De var vana vid att få tydliga instruktioner och uppgifter för att sedan sätta 
igång med arbetet. Jag kunde se att många av eleverna stötte på nya ord och 
sammanhang i ämnet som de inte kommit i kontakt med. Jag tyckte att ämnet enkelt 
kunde kopplas till deras vardag och att de själva såg vikten av innehållet. Arbetet 
skulle kunna utvecklas och göras inom olika ämnen, dock skulle jag vilja ha lite mer 
tid till att arbeta med temat, genom att utöka till flera moment, över en längre period. 

4.3 Sammanfattning av observationerna 

   Hur kan materialet från Montessoripedagogiken användas i skolan? I 
datainsamlingsprocessen har vi tagit del av elevernas muntliga respons om vad de 
tyckte och ansåg om aktiviteterna, arbetets upplägg samt materialen de arbetat med. 
Den respons de givit tog vi i åtanke till nästa aktivitet för att förbättra upplägget i 
arbetsprocessen. Detta för att införa mer kvalité i undervisningen samt att eleverna 
får känna sig delaktiga i arbetet. 
   Material från Montessoripedagogiken är flexibelt och kan användas på olika sätt 
utifrån elevgruppen. Pedagogen behöver inte alltid följa instruktioner till materialet 
från Montessorimaterialet, utan pedagogen kan använda dem med de flesta 
åldersgrupper samt olika nivåer. Vissa delar av materialet kan användas i större 
grupper men även i små grupper. Materialet kan användas när man arbetar inom ett 
visst ämne eller tema. Det finns oftast material från Montessoripedagogiken som man 
kan koppla till skolarbetet. I annat fall kan materialet ses som extramaterial i arbetets 
gång. 
   Utifrån observationerna kunde vi se att intresset fanns hos eleverna så länge 
materialet stimulerade och utmanade eleverna. Eleverna ville gärna använda alla sina 
sinnen samt konkret se hur deras lärande skedde i samspel med andra kamrater. I 
arbetet med de självrättande materialen såg vi att eleverna hittade sina egna 
lösningar och idéer till hur de skulle göra för att komma fram till svaret. De har sett 
och hört att det finns olika svar och lösningar till en och samma uppgift. Med andra 
ord ser eleverna att det finns olika vägar till svaret och att det viktiga inte är resultatet 
utan vägen dit som är intressant.  
   Hur kan materialet från Montessoripedagogiken vara språkutvecklande? Inom 
förskoleklassen lades uppgifterna upp på ett sådant sätt att vi började med en enklare 
uppgift till lite mer utvecklande. Stavningspusslet var som mest utvecklande för de 
elever som fortfarande inte kommit långt i sin läs- och skrivinlärning. Samtidigt 
fanns det barn som tyckte att denna övning var lätt, dock var de med i övningen. 
Övningen gav dem inspiration att skriva egna ord samtidigt som de kunde koppla ord 
till bilder. De fick använda tal, syn och känsel i denna övning, vilka tillsammans är 
utvecklande. De fick även ta del av varandras övningar och ett samlärande skedde i 
detta skede, de barn som hade kommit en bra väg in i läs- och skrivinlärningen 
hjälpte de andra eleverna. 
   När det kommer till den andra övningen ”Lösa bokstäver” så var den anpassad för 
att den skulle gynna både de som knäckt läs- och skrivkoden samt de som ännu inte 
kommit långt i sin läs- och skrivinlärning. Detta genom att det fanns två olika 
svårighetsgrader som eleverna kunde välja mellan. De som behövde mer hjälp kunde 
ta de bilder som hade rutor under sig med svaga bokstäver i sig, detta för att hjälpa 
dem i vilka bokstäver som är med i ordet och i vilken ordning. Medan dem som 
kunde läsa och skriva, kunde välja att ta de bilder som endast hade blanka rutor 
under sig. De hade endast bilden som hjälp när de skulle skriva ordet samt antalet 
rutor som var lika många som bokstäverna i ordet. 
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   Den sista uppgiften vi hade i förskoleklassen var ”Vad är jag?” och där var 
huvudsyftet att eleverna skulle lyssna, delta, samarbeta samt diskutera fram svaret. 
Vi anser att eleverna lär sig att ta emot information genom att lyssna och denna 
färdighet behöver tränas bland många elever, samt turordning är viktigt i denna 
övning. 
   I årskurs 3 hade vi aktiviteter som skilde sig från förskoleklassen. Vi ville med de 
äldre eleverna skapa diskussioner, samspel och samarbete. I första uppgiften där vi 
för en dialog och diskuterar kring källsortering vill vi lyfta allas åsikter och höra alla. 
Det är viktigt att eleverna kan diskutera, lyssna och vänta på sin tur att få tala. 
Samtidigt lär de av varandra nya ord och lösningar till frågor kring källsortering. I 
andra aktiviteten skulle eleverna använda sin kunskap, där de både i skrift och tal 
använder orden. De hjälpte och uppmuntrade varandra under hela aktiviteten. Den 
tredje och sista aktiviteten skulle uppmuntra eleverna att vara kreativa och använda 
fantasin. De skulle genom samarbete, dialog samt gemensamt fatta beslut för att 
skapa miljöaffischer. 
   Hur tas materialet från Montessoripedagogiken emot av eleverna? I temaarbetet var 
eleverna engagerade och delaktiga vilket vi kunde se under arbetets gång. Det var ett 
lustfyllt lärande vilket ledde till att de tog till sig kunskap samt utveckla den 
kunskapen. ”Det här var roligt och jag kommer ihåg det jag lärt mig. Jag tycker att det 
är mycket roligare än att jobba med böcker.” ”Kan vi inte få jobba så här mer” ”Jag 
lärde mig mycket!”. Så sade några elever i årskurs 3. Lärandet kan ske på fler sätt än 
att endast lära sig ur böcker. 
   I förskoleklassen var det flera elever som kom till liknande uppsikt, att stavningen 
på svåra ord kunde lämnas till senare och om ett enda ord var kvar så var de lösa 
bokstäverna som skulle vara med i ordet. För det mesta var eleverna positiva till 
användningen av dessa material och ville gärna använda sig mer av dem. De ansåg att 
materialen var roliga och spännande. Flera av eleverna som använde sig av materialet 
började skriva mer på egen hand, som de inte gjort tidigare och vågade försöka själva 
att skriva ordet innan de frågade om hjälp.  
 
 

5. Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 
   Det har funnits många ställningstaganden när det kommer till val av metod. Vi fick 
fundera över vilken roll vi som undersökare skulle ta när vi observerade och 
undersökte i skolan och hur vi skulle dokumentera det vi sett och hört. Sedan fick vi 
även fundera över hur vi skulle samla in data och använda oss av den informationen. 
Vi diskuterade intensivt om vilka val som skulle gynna arbetet och hjälpa oss i 
arbetsprocessen. De val som vi gjort i detta arbete anser vi vara de optimala valen för 
att få den information och data som vi behövde. Genom dessa val har vi fått ta del av 
materialen samt se elevernas reaktioner och vad eleverna ansåg om materialen, då vi 
tagit till oss det eleverna sagt under observationerna. 
   När det kom till ansats valet, fanns det två olika val av ansatser, kvalitativ samt 
kvantitativ. Vi valde skriva med en n kvalitativ studie som Denscombe (2009) lyfter 
fram. Detta genom användningen av loggbok och observationer. Anledningen till att 
vi inte valde att göra en kvantitativ studie var för att det handlade om innehållet och 
inte mängden av information eller data som vi samlade. Vårt val av metod grundades 
på att vi ville komma närmare eleverna och låta dem vara delaktiga i vår studie, 
genom att medverka i aktiviteterna. För att vi skulle kunna få ett resultat, behövde vi 
kunna se att intresset att arbeta med materialet vi valt, fanns hos eleverna. Detta för 
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att vi skulle kunna få svar på en av våra frågeställningar; Hur tas materialet från 
Montessoripedagogiken in av elevgrupperna i skolan? 
   När det kom till observationerna valde vi rollen deltagare som observatör, vi deltar i 
aktiviteten och är synliga för eleverna i våra observationer. Eleverna vet sedan innan 
att vi under aktiviteten kommer att observera hur det går för dem att arbeta med 
materialet. Anledningen till att vi valde denna roll i våra observationer var för att vi 
inte ville dölja något för eleverna och att de inte ska känna att de blir iakttagna och 
bedömda utifrån deras prestationer. För att kunna hitta svar på våra frågeställningar; 
Hur kan materialet från Montessoripedagogiken användas som ett hjälpmedel och 
extramaterial i skolan? Hur kan materialet från Montessoripedagogiken hjälpa 
barnen vidare i sin språkutveckling? måste vi i våra observationer både se på hur 
eleverna använder sig av materialet samt hur det kan hjälpa eleverna i sin egen 
utveckling. Detta kan vi finna i Bjørndal (2005) som skriver om olika förhållningsätt 
observatören kan ha gentemot de individer som observeras. Genom detta sätt att 
förhålla oss till eleverna anser vi att vi får ta del av deras upptäckter och lärande. 
   Dokumentationen valde vi att använda oss av en blandning av ostrukturerade och 
strukturerade loggböcker, där vi under aktiviteten antecknat korta stödord och sedan 
efter aktiviteten renskrivit och reflekterat över det som hänt. Anledningen till att vi 
valde denna metod för vår dokumentation, var för att vi ansåg att detta sätt gav oss 
tillfälle att kunna reflektera över det vi sett och hört. Vi är väl medvetna om att viss 
information kan förbises eller missas genom detta sätt av dokumentation.  
   Våra val av metoder har fungerat så som vi hoppades från början, utan dem vet vi 
inte vad resultatet skulle vara. Vi valde att vara delaktiga tillsammans med eleverna 
för att vi var insatta i materialet vi ville föra in i skolan, på grund av detta var det vi 
som höll i aktiviteterna. Genom detta fick vi även ta del av elevernas kommentarer 
och eleverna behövde inte känna sig iakttagna av någon som sitter och skriver allt de 
gör och säger. Dokumentationen har känts naturlig, då vi endast skrev korta stödord 
när vi var tillsammans med eleverna och det drog inte uppmärksamheten från 
uppgiften. Det som vi kunde ha gjort annorlunda och möjligen kunnat få mer data 
från aktiviteterna skulle vara om vi hade använt oss av videokamera. Då vi hade 
kunnat gå tillbaka och se elevernas agerande och vad eleverna hade lärt sig av 
materialet. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur kan materialet från Montessoripedagogiken användas i skolan? 

   Genom våra observationer har det framgått att materialen kan användas i skolan 
och hur viktigt det är att läraren är förberedd och vet hur materialet ska användas. 
Eleverna kan inte använda materialet så som de möjligen behöver om de inte har 
blivit introducerade till dess användning. Montessori (1998) visar att läraren måste 
veta hur materialet kan användas samt hur det kan utvärderas innan materialet kan 
tas i bruk och presenteras för eleverna. Andersson (2001) bekräftar även att eleverna 
ska bli presenterade för materialet innan de får ta det i användning. Genom att göra 
på det här viset så kan eleverna sedan arbeta mer självgående och ostört med 
uppgiften och materialet.  
   Materialen inom Montessoripedagogiken är självrättande och genom resultatet 
framgår det att eleverna kan med hjälp av materialet rätta till de fel som uppstått för 
att få fram den rätta lösningen. Materialet ska även vara utmanande samt 
stimulerande för att eleverna ska vilja använda dem, är materialet för enkelt för 
eleverna, har det lyfts fram av eleverna att materialen och uppgiften är tråkig. 
Montessori (1998), Sköld Wennerström och Bröderman Smeds (2009) samt 
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Heinstock (1999) förespråkar att Montessorimaterialet är självrättande och övar 
eleverna på arbeta självständigt. Eleverna kan även finna vart felet har uppstått och 
korrigera det så att lösningen framkommer.   
   För att vi skulle bekanta oss med Montessoripedagogiken och dess material 
bestämde vi oss att vi ville göra ett studiebesök till en Montessoriskola i mellan 
Sverige. Där fick vi vara med i klassen och se hur de arbetade med olika material samt 
vilken roll pedagogen intog i klassrummet. Vi fick även lite tid att prata med 
pedagogerna om det vi sett under den förmiddag som vi var i Montessoriskolan. 
   Genom denna studie kan vi se hur materialet från Montessoripedagogiken kan 
användas i klassrummet. Det vi kommit fram till är att det kan användas av eleverna 
som ett extramaterial i undervisning, men att materialet även kan användas vid 
lektioner som en del i uppgifterna. Läraren behöver då först ha tid att bli insatt i 
materialets uppbyggnad och hur det kan användas. 
   Det vi sett och reflekterat över när det kommer till material från 
Montessoripedagogiken, detta kallade vi pedagogiska för- och nackdelar med 
materialet. Det vi har reflekterat över som nackdelar med materialet är att mycket av 
lärarens tid går åt för planerandet och förberedelserna när det kommer till 
materialet. Vi menar att tiden inte alltid räcker till, och ska läraren även lära sig om 
materialet som ska användas av eleverna tar det ännu mer tid, detta finner vi belägg 
hos Montessori (1998). Det är inte bra om eleverna börjar med att arbeta med 
materialet innan läraren har introducerat det och berättat hur arbetsprocessen ska 
ske, det är detta som Andersson (2001) påpekar. Vet inte eleverna hur materialen ska 
användas kan det anses inte finns någon mening hos eleverna att använda dem. De 
fördelar som finns genom att använda materialet, som vi har reflekterat över, är att 
när läraren har introducerat materialet är det fritt fram för eleverna att använda 
materialet enskilt och självständigt. Eleverna kan även välja att sitta i en grupp och 
arbeta med materialen. En annan aspekt som vi anser är en fördel i materialet från 
Montessoripedagogiken är att det är självrättande. Detta lyfter tre av författarna, 
Montessori (1998), Hainstock (1999) samt Sköld Wennerström och Bröderman 
Smeds (2009). Läraren behöver inte vara den som pekar ut misstaget för eleven. 
Eleven ska själv kunna se vad som blev fel och lära sig att gå tillbaka och rätta felen, 
träning ger färdighet. Samtidigt som eleven lär sig är det lustfyllt och eleven behöver 
inte känna prestationsångest. Det finns mycket material att använda sig av och olika 
sätt att använda dem. Läraren kan på ett flexibelt sätt använda det i både helklass, i 
mindre grupper samt låta eleverna arbeta individuellt. 
   Material från Montessoripedagogiken kan i skolan användas som ett hjälpmaterial 
och som extramaterial, genom att materialet ska ligga lätt tillgängligt för barnen att 
använda. Som vi sagt ovan och som vi finner i Andersson (2001), är det viktigt att 
läraren introducerar materialet och dess arbetsprocess, detta för att eleverna ska 
kunna arbeta självständigt med materialen när tillfället ges. Vi vill även nämna att 
material från Montessoripedagogiken finns i olika ämnen och teman, det är inte 
endast inom språk. Efter att eleverna är klara med den planerade och gemensamma 
lektionsuppgiften, har vi sett att eleverna ibland i skolan får arbeta med extra 
uppgifter i olika läroböcker. Vi menar att det kan finnas mer material som eleven kan 
välja mellan utöver extraböckerna. Vi anser att material får Montessoripedagogiken 
är en fördel att använda vid sådana tillfällen, för att de är konkreta och självrättande, 
istället för att sitta och arbeta i ”extraböcker”. Eleverna kan välja ett material som 
introducerats och börja arbeta med det självständigt, utan att störa sina 
klasskamrater. 
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5.2.2 Hur kan materialet från Montessoripedagogiken var språkutvecklande? 

   Det visas i resultatet att eleverna lär sig genom att få experimentera, skapa samt 
använda sina sinnen. Genom att materialen är konkreta kan eleverna ta till sig 
uppgifterna och utveckla sina kunskaper. Barn förstår sin omgivning, enligt 
Montessori (1979), genom att laborera, utföra och diskutera. Sköld Wennerström och 
Bröderman Smeds (2009) tar upp att genom Montessorimaterialen får eleverna 
använda sig av olika sinnen, för att skapa en klarare förståelse i vad de gör. Detta kan 
ske genom att eleverna får använda sig av syn och känsel med mera.  Materialen ska 
skapa en upplevelse för barnen och vara konkret. ”Det man gör med händerna - det 
minns man!” (Sköld Wennerström och Bröderman Smeds, 2009, s. 115). Materialen i 
aktiviteterna hade ett direkt samt indirekt syfte. Det direkta syftet var att eleverna 
skulle ta till sig källsortering samt ordinlärning, det indirekta syftet var att de får 
kunskapen och kan använda det senare i livet, till exempel i ettan när det kommer till 
ordinlärning, läsning och stavning. Detta bekräftar Sköld Wennerström och 
Bröderman Smeds (2009) när de beskriver det direkta och indirekta syftet, där det 
handlar om det specifika (direkt syfte), och kunskaper som ska läras i framtiden 
(indirekt syfte). 
   I resultatet framgår det att vissa av aktiviteterna i observationerna utgår från bilder 
när de ska stava samt koppla till ord. Roth (1995) lyfter att man ofta i 
Montessoripedagogiken kopplar ord till föremål och bilder när det kommer till 
ordinlärning. Resultatet visar om materialen och uppgifterna introduceras i rätt tid 
för eleverna, motiverar det eleverna till sin fortsatta utveckling inom läs- och 
skrivinlärning. Vi kan finna belägg hos Elkind (1983) som skriver om ”känsliga 
perioder” inom Montessoripedagogiken, där eleverna är som mest mottagliga till att 
lära sig och ta till sig nya kunskaper. 
   Materialet från Montessoripedagogiken låter eleverna komma i kontakt med 
språket både muntligt och skriftligt. Genom att eleverna kan använda materialet om 
och om igen befäster de nya ord och språkliga kunskaper, detta enligt Hartman 
(2012), som skriver om sex principer var av en är upprepning. Många av materialen 
kan användas på ett varierat sätt, och där med kan man träna på olika färdigheter 
beroende på arbetssättet. Det kan vara att eleverna arbetar i par och får diskutera och 
motivera fram till de/den rätta lösningarna/lösningen. I helklass lär de sig att ta 
hänsyn och respektera varandras åsikter. De övar på att lyssna och tala inför en stor 
grupp. 

5.2.3 Hur tas materialet från Montessoripedagogiken emot av eleverna? 

   Resultatet av aktiviteterna visar att genom att barnen står i centrum och att deras 
intressen fångas, blir eleverna motiverade till att fortsätta med uppgiften och samla 
nya kunskaper med hjälp av materialet. Andersson (2001) menar att barnen ska 
kunna själva välja vilka material de vill använda samt att det ska utgå från barnens 
behov och intresse för sitt eget lärande. Hartman (2012) skriver att inom 
Montessoripedagogiken står barnet i centrum och man ska utgå från dess intressen 
och behov. 
   Intressen och responsen som uppstod i våra aktiviteter med eleverna var synliga 
och innehållet var valt utifrån våra elevgruppers nivå och det som kunde kopplas till 
deras omgivning i skolan samt hemmet. I samtliga av våra observationer har eleverna 
förhållit sig positiva till uppgifterna samt materialen som hade använts. 
   De val vi gjort till detta arbete har varit många och valet av material var inte lätt. 
Materialen är många och vi har aldrig använt oss av dem tidigare. Vi valde ut de 
material vi ansåg vara passande för de klasser vi var i. Under aktiviteternas gång lade 
vi märka till, att vissa materials nivåer var för lätta eller för svåra för eleverna och fick 
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anpassa det, så att intresset att fortsätta arbeta med dem fanns kvar hos eleverna. I 
och med att vi valt material från Montessoripedagogiken kände vi att det behövde 
göras en planering för de aktiviteter vi skulle göra med eleverna i dessa klasser. 
Materialen var nya inte bara för eleverna utan även för oss. Det gällde att vi 
bekantade och utvärderade materialet innan vi lät eleverna utföra aktiviteten. Detta 
för att vi skulle vara förberedda för de frågor och funderingar som kunde uppstå hos 
eleverna, under arbetets gång.  
   Gällande utföranden av aktiviteterna och observationerna valde vi olika aktiviteter 
och vilket ledde till att gruppernas storlek skilde sig i våra aktiviteter. Detta berodde 
på vilka aktiviteter och material vi använde oss av. I en aktivitet märkte en av oss att 
denna aktivitet var för lätt för några elever i klassen och att det då blev en 
tankeställare hur man skulle göra det till den nivå som eleverna kunde känna sig 
utmanade och samtidigt utvecklar dem. För att lösa detta fick vi improvisera och göra 
övningen på ett annat sätt vid nästa tillfälle, och detta var en av de reaktioner från 
elever som vi tog till oss för planerandet av övriga aktiviteter. 
   Genom observationerna och aktiviteterna har vi fått positiva reaktioner från både 
elever och pedagoger. Eleverna arbetade flitigt med materialet eller materialen som 
tillhandahölls vid aktiviteterna. Vi såg att intresset för materialet visades och att de 
uttryckte att arbetssättet och materialen var nya och lustfyllda. Vi såg hos eleverna att 
de sökte till varandra för hjälp och stöd. Genom detta blev det inte att de endast sökte 
stöd och hjälp av läraren utan vände sig till bordskamraterna. 
   Vi valde att arbeta med dessa aktiviteter utifrån de kunskaper som vi fann i 
elevgruppen i tidigare kontakt. Det har blivit att vi använt oss av olika material och 
svårhetsgrad i materialet på grund utav att vi varit i olika årskurser i skolans tidigare 
år.  

5.3 Slutsats 

   I vår studie har det visat sig att Montessorimaterialet kan användas i skolans 
tidigare år. I början så finns det mycket att förbereda och ta reda på innan eleverna 
själva kan använda det. Montessori (1998) betonar att läraren ska bekanta sig med 
materialet och veta vad som eleverna kan tyckas vara svårt respektive intressant, 
samt hur det kan användas och utvärderas. Detta tar tid av läraren som redan känner 
att hon eller han har ont om tid. Men så fort förberedelserna är klara och läraren vet 
hur materialet kan användas och hur han eller hon kan utvärdera aktiviteterna, är det 
ett bra material att kunna använda sig av. Vi tänker att Montessorimaterialen är bra 
att använda som extramaterial för att det just är självrättande och eleverna kan då 
arbeta mycket självständigt med materialen samt upptäcka vart fel har uppstått och 
korrigera det för att sedan fortsätta arbeta. Materialen kan även användas i grupp, 
där eleverna får samarbeta och lyssna på vad de andra i gruppen säger, på detta vis 
lär sig barnen att visa respekt för varandra. Alla elever lär sig på olika sätt, vissa lär 
sig genom att lyssna andra genom att se. Med andra ord använder de flera sinnen 
samtidigt. Men för de allra flesta barnen som vi har uppfattat det, lär barnen sig 
genom att göra. Arbetet ska även passa den utvecklingsnivå som eleven befinner sig 
på, möjligen ett steg över för att stimulera och utmana eleven vidare i sin livslånga 
utveckling.  
   Den slutsats som vi har kommit fram till är att Montessorimaterialet kan användas 
som bland annat extramaterial inom skolans tidigare år. Att materialen är 
språkutvecklande såg vi till redan från första början när vi valde material, då vi tänkte 
på vad elever i våra respektive klasser skulle kunna tänkas använda för material. 
Materialet togs emot på olika sätt, för det allra mesta var det positiva reaktioner som 
vi fick från eleverna. I förskoleklassen var det lite negativ respons som lyftes, men 
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detta var för att några av eleverna tyckte att ett av materialen var för enkel för dem. Vi 
är väl medvetna om att vi inte alltid kan nå fram till alla elever, men att vi tar lärdom 
av det och hittar material som passar de barnen. Inom Montessorimaterialen kan 
man finna material som kan plockas till just dem eleverna. Individanpassning kan ske 
i arbete med materialen från Montessoripedagogiken. En slutsats vi kan dra av denna 
studie är att materialen kan tolkas och användas på olika sätt, detta genom lärarens 
tidigare erfarenheter och attityder mot materialet samt hur eleverna tar till säg 
materialet. 

5.4 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 

Under studiens gång har diskuterat mycket om vad vi skulle vilja göra mer eller se 
fler omfattande studier på ämnet. Det är studier där man använt sig av fler material 
och kanske även att man skulle kunna vara i flera kommunala skolor. Hur skulle 
arbetet ha sett ut, när man gjort det och vad skulle den visa? En annan frågeställning 
som har kommit upp under arbetets gång, är vilka material som finns i skolan samt 
är influerade eller som man kan anse är Montessorimaterial.  
   Genom den här undersökningen har vi fått se hur material från 
Montessoripedagogiken kan användas i skolorna. Men det finns mycket mer material 
inom pedagogiken som vi inte använt oss av. Materialen finns för olika ämnen och 
kategorier samt kan användas i olika åldrar. Vi har upptäckt att ett och samma 
material kan användas på många olika sätt beroende på pedagog och elevgrupp. Det 
gäller att hitta ett arbetssätt som passar in i den elevgrupp som pedagogen befinner 
sig i.  
I Skolverket (2011) står det i kunskaps riktlinjer, att läraren ska stimulera elevernas 
strävan efter kunskap och att de får självförtroende i vad de kan. Eleverna ska få 
möjligheten att se kunskap som meningsfullt och genom nya kunskaper, utvecklas de 
mer och mer. Arbetet ska stärka elevernas utveckling i såväl som språk och 
kommunikation samt med tiden få mer eget ansvar och självständiga uppgifter. 
Materialet från Montessoripedagogiken anser vi är ett stöd till att uppfylla dessa 
riktlinjer i LGR11. Då eleverna får använda språk och samspel samtidigt som de 
använder sig av ett självrättande material skapar de sig ett självförtroende i sin egen 
förmåga. 
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Bilaga 1 

Föräldrabrev förskoleklass 
Hej 

Jag heter Jonna Pietiläinen och jag har nöjet att få var 
tillsammans med era barn under min VFU-period 
(verksamhetsförlagd utbildning/praktik). Jag kommer att vara i 
klassen under en fyra veckors period, vecka 10 – 13.  

Jag går just nu min sjunde och sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens 
högskola. I och med att det är min sista termin innebär det att jag den här terminen 
skriver ett examensarbete. Till examensarbetet skulle jag vara i behov av att 
observera och möjligen intervjua barnen i grupp.  

Mitt examensarbete skriver jag med en av mina kurskamrater som gör sin VFU-
period på sin skola. Vi har valt att göra en studie angående Montessorimaterial och 
hur det kan integreras med den vardagliga undervisningen. Studien kommer att ske 
tillsammans med era barn. Tillsammans med barnen kommer vi att prova på olika 
material inom läs och skrivinlärning/svenska. Under hela det praktiska arbetet 
kommer era barn att vara delaktiga och få dela med sig av sina tankar och 
funderingar.  

För att kunna göra examensarbetet i skolanmåste jag enligt forskningsetiska 
principer godkännande från er föräldrar. Med detta brevskulle jag vilja skicka 
förfrågan om ert godkännande och hoppas att ni känner att ni kan ge mig det. Om ni 
skulle ha invändningar, hör gärna av er, då ser jag till att utesluta ert barn från 
observationerna och intervjuerna.  Hör av er innan Onsdagen den 6/3, om jag inte 
hör någottar jag det som ett godkännande och fortskrider med mitt praktiska arbete 
inför examensarbetet. 

Har ni frågor och funderingar är ni välkomman att kontakta mig på denna 
mailadress: jpn09011@student.mdh.se 

Tack på förhand  

Med vänliga hälsningar  

Jonna Pietiläinen 
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Bilaga 2 

Föräldrabrev årskurs 3 
Hej 

Jag heter Suzi Afrim och jag har nöjet att få var tillsammans med 
era barn under min VFU-period (verksamhetsförlagd 
utbildning/praktik). Jag kommer att vara i klassen under en fyra 
veckors period, vecka 10 – 13.  

Jag går just nu min sjunde och sista termin på lärarprogrammet på Mälardalens 
högskola. I och med att det är min sista termin innebär det att jag den här terminen 
skriver ett examensarbete. Till examensarbetet skulle jag vara i behov av att 
observera och möjligen intervjua barnen i grupp.  

Mitt examensarbete skriver jag med en av mina kurskamrater som gör sin VFU-
period på sin skola. Vi har valt att göra en studie angående Montessorimaterial och 
hur det kan integreras med den vardagliga undervisningen. Studien kommer att ske 
tillsammans med era barn. Tillsammans med barnen kommer vi att prova på olika 
material inom läs och skrivinlärning/svenska. Under hela det praktiska arbetet 
kommer era barn att vara delaktiga och få dela med sig av sina tankar och 
funderingar.  

För att kunna göra examensarbetet i skolanmåste jag enligt forskningsetiska 
principer godkännande från er föräldrar. Med detta brevskulle jag vilja skicka 
förfrågan om ert godkännande och hoppas att ni känner att ni kan ge mig det. Om ni 
skulle ha invändningar, hör gärna av er, då ser jag till att utesluta ert barn från 
observationerna och intervjuerna.  Hör av er innan Onsdagen den 6/3, om jag inte 
hör någottar jag det som ett godkännande och fortskrider med mitt praktiska arbete 
inför examensarbetet. 

Har ni frågor och funderingar är ni välkomman att kontakta mig på denna 
mailadress: sam04003@student.mdh.se 

Tack på förhand  

Med vänliga hälsningar  

Suzi Afrim 
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Bilaga 3 

Hemsidor med gratis Montessorimaterial 
 

 Hemsidor på svenska  

http://montessorimaterial.blogg.se/ 

http://www.forskoleburken.com/2011/05/manadens-gratismaterial.html 

 

 Hemsidor på engelska  

http://www.montessoriprintshop.com/ 

http://www.montessoriforeveryone.com/Free-Downloads_ep_35-1.html 

http://www.montessorimaterials.org/ 

http://thelittlelist.wordpress.com/m-o-n-t-e-s-s-o-r-i/ 

http://www.wikisori.org/index.php/Main_Page 

http://livingmontessorinow.com/2010/08/26/free-montessori-materials-online/ 

 

 

  

http://montessorimaterial.blogg.se/
http://www.forskoleburken.com/2011/05/manadens-gratismaterial.html
http://www.montessoriprintshop.com/
http://www.montessoriforeveryone.com/Free-Downloads_ep_35-1.html
http://www.montessorimaterials.org/
http://thelittlelist.wordpress.com/m-o-n-t-e-s-s-o-r-i/
http://www.wikisori.org/index.php/Main_Page
http://livingmontessorinow.com/2010/08/26/free-montessori-materials-online/
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Bilaga 4 

Logg; Arbetsinsatts 
Examensarbete Vårterminen 2013 
Båda 
Vi har oftast suttit och skrivit tillsamman på en dator eller vid varandra med var sin dator. 
5/2 Skrev PM och skickade in den till Handledaren, letade litteratur. 
11-12/2 Läste vi litteratur som vi hade hittat till examensarbetet inom Montessori 
18/2 skrev tillsammans på litteraturavsnittet, diskussion, gick till stadsbiblioteket 

Eskilstuna samt letade gratis material på internet inför aktiviteter. 
19/2 Handledarmöte, endast Jonna. Suzi med om krock.  
22/2 Studiebesök på Montessoriskola hela skoldagen, sammanfattning av 

studiebesöket. 
26/2 Skrev föräldrabrev, intervjufrågor, litteratur 1 sida, referenslista, skickat till 

handledare sökte fler material på internet forskningsetiska principer. 
2-3/4 Skrev på litteraturdel, diskuterade aktiviteter och dess upplägg, upplägg på 

arbetet. Vetenskapsrådet, utformade arbetsinsatts. 
4-5/4 Egna studier hemma, litteratur läsning, aktivitets skrivning. 
8/4 Seminarium fm., litteratur Roth, Köhler, utformning arbetet, lite observation . 
9-10/4 Metod – datainsamlingsmetod, god forskningssed, forskningsstrategier och 

design, tog ur Denscombe när vi skrev om forskningsform, skrev klart 
observationer. 

15-17/4 Skrev i metoddiskussion, avslutande reflektion och inledning, skrev på 
diskussion om material från Montessoripedagogiken och skrev om material, i 
diskussion. Snart klar med diskussion analys. 

18/4 Skrev det sista i examensarbetet; litteratur, diskussion, avslutande reflektion 
och inledning, väntar nu på kommentarer från handledare. 

22/4 Fixade till examensarbetet efter handledarens förslag och skrev djupare i 
diskussionen. 

23/4 Nu har vi gjort färdigt alla förslag som vår handledare kommenterat samt 
kopplat diskussion till litteratur. Känner oss någorlunda klara. Skickar 
upplagan till handledare inväntar kommentarer. 

25/4 Har gått igenom hela arbetet och tittat igenom dess struktur, innehåll samt 
grammatik. 

30/4 Fixade de allra sista i examensarbetet utifrån handledarens kommentarer.  
 
Enskilt 
Jonna Pietiläinen 
17/2 Läst litteratur Montessorimaterial. 
19/2 Läst barnasinnet av Maria Montessori var på handledarmöte, fick veta mer om 

aktionsforskning och på de idéer vi har på arbetet. 
21/2 Satt i skolan och arbetade skrev på litteraturdelen. 
v. 10 -13 VFU; aktiviteterna. 
4-5/4 Läs litteratur, skriva ner observationer och det jag dokumenterat under 

aktiviteter. 
24/4 Läst igenom examensarbetet och markerat meningar/ord som behöver ändras. 
Suzi Afrim  
17/2 Läst litteratur. 
20/2 Läst och skrev på litteraturdelen. 
v. 10 -13 VFU; aktiviteterna. 
4-5/4 Läst litteratur. Renskrev observationer och mina dokumentationer från 

aktiviteterna. 
24/4 Läst igenom examensarbetet och markerat meningar/ord som behöver ändras. 
 


