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Sammanfattning/ Abstract 
 

Syftet med det här examensarbetet och undersökningen är att dels ta reda på hur 

matematikundervisningen ser ut i de olika pedagogikerna montessori jämfört med traditionell 

pedagogik. Dels att undersöka hur matematiklärarna undervisar och vad pedagogiken har för 

betydelse för inlärningen i matematik. Samt att undersöka hur noga  pedagogikerna följer den 

nya läroplanen. Metoden som valts för att kunna genomföra undersökningen är intervjuer med 

fyra matematiklärare på de två deltagande skolorna. Därtill att göra observationer i två klasser 

på vardera skolan. Resultatet som undersökningen har visat är att de två skolorna följer den 

nya läroplanen i matematikundervisningen. Matematikundervisningen ser olika ut på 

montessoriskolan jämfört med den traditionella skolan. Däremot har undersökningen visat att 

det även finns vissa likheter i undervisningen på de båda skolorna. Matematiklärarna 

undervisar  på olika sätt  i de båda pedagogikerna. Matematiklärarna följer även pedagogiken 

ganska noga och undervisar som de säger att de gör under intervjuerna.  

Ingen av de båda pedagogikerna kan ses som enbart bra eller dålig för inlärningen i matematik 

för elever. De två pedagogikerna har både bra och mindre bra sidor. Däremot betyder det 

mycket för inlärningen i matematik hur matematikläraren väljer att lägga upp sin 

undervisning.  Att matematiklärarna varierar sin matematikundervisning utefter vad som är 

gångbart i pedagogiken har stor betydelse för hur bra elever lär sig matematik. 
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1 INLEDNING 
 

Mitt intresset för att göra den här undersökningen väcktes förra hösten (2010) då jag hade min 

verksamhetsförlagda utbildning på en montessoriskola och började fundera över vad 

pedagogiken kunde ha för betydelse för inlärningen i matematik, eftersom det blir en ganska 

konkret och handfast inlärning i just montessoripedagogiken. Jag började även fundera över 

vad den traditionella skolan har för syn på matematikinlärning och vad den pedagogiken har 

för roll ur inlärningssynpunkt. Intresset för att göra studien växte då jag hade en 

matematikkurs i ”Grundläggande Algebra” vid Högskolan i Gävle under samma tidpunkt 

som den verksamhetsförlagda utbildningen på montessoriskolan. Då jag under kursen läste 

boken ”Algebra för alla” blev jag intresserad av vad det är som gör matematik till ett svårt 

eller enkelt ämne, och om det går att göra det mer intressant beroende på pedagogiken. 

Jag har även gjort verksamhetsförlagd utbildning på skolor med traditionell pedagogik under 

min lärarutbildning. Därför tycker jag att det skulle vara intressant att göra den här 

jämförelsen mellan de olika pedagogikerna. För att se om pedagogiken i sig och/eller hur 

lärarna undervisar har inverkan på hur eleverna lär sig matematik.  

 

Att göra en jämförelse i matematik mellan en skola med montessoripedagogik jämfört med en 

skola med traditionell undervisning inriktad på Vygotskij-pedagogik är därför syftet med att 

göra undersökningen. Det här  är intressant eftersom elevers kunskaper i matematik har 

minskat i den svenska skolan de senaste åren enligt OECD(Organisationen för ekonomiskt 

samarbete och utveckling) vilka gör en undersökning på 15-åringars kunskaper inom olika 

ämnen: PISA (Programe for International Students Assessment) (Utbildnings och 

Kulturministeriet) en OECD undersökning som studerar kunskapsnivån. Vart tredje år sker en 

ny undersökning med olika teman för varje år. År 2010 hamnade Sverige på en 25:e plats av 

alla deltagande länder i studien vilken det året var i matematik (Ny teknik/Skolverkets 

rapport). Det är sämre än vad undersökningen visade tre år tidigare i matematik.  

 

I den här uppsatsen utreds hur de två olika pedagogikerna påverkar inlärningsförmågan för 

elever i ämnet matematik. Om de olika skolorna och pedagogikerna kan ta lärdom av varandra 

är också en intressant aspekt för fortsatta studier i ämnet. 

Uppsatsen innefattar en djupare genomgång över vad de olika pedagogikerna har för tankesätt 

och material inom matematik. De olika pedagogikerna  beskrivs  ingående med för och 

nackdelar. Den här jämförelsen är intressant att göra eftersom olika lärare kan ta lärdom i  hur 

de två olika pedagogikerna är uppbyggda för matematikinlärningen i grundskolan. En skola 

med traditionell undervisning studeras jämfört med en skola med montessoripedagogik, 

eftersom det finns mycket praktiskt material i montessoripedagogiken som en skola med 

traditionell undervisning kan använda sig av exempelvis eller tvärtom. Liksom en skola med 

montessoriundervisning kan lära sig av en skola med traditionell undervisning. Den metod 

som valts med intervjuer med lärare och observationer i klassrummen passar bra för den här 

undersökningen. Jag har tänkt mig att studera om undervisningen ser ut som lärarna säger att 

den gör och om undervisningen stämmer överens med vad jag kommit fram till genom 

litteraturen. 
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1.1 Syfte med uppsatsen 

 

Syftet med den här uppsatsen och undersökningen är att kartlägga och undersöka hur 

matematikundervisningen ser ut i de två valda pedagogikerna, montessori jämfört med 

traditionell pedagogik. Vidare är syftet att ta reda på hur matematiklärarna undervisar i de 

båda pedagogikerna och vad pedagogiken har för betydelse för inlärningen i matematik. 

Syftet med undersökningen är dessutom att ta reda på hur noga de två olika skolorna följer 

den nya läroplanen (Lgr. 11) i matematikundervisningen. 

 

1.2 Bakgrund 

 
 I bakgrunden i uppsatsen kommer tidigare forskning och styrdokument att bearbetas. De 

olika pedagogikerna kommer att presenteras och diskuteras med fördelar och nackdelar. En 

teoretisk presentation av uppsatsen kommer att göras med litteraturgenomgång för de båda 

pedagogikerna. 

 

 

1.2.1 Vad säger läroplanen 
 

Utbildningsdepartementet och Skolverket gör upp de mål som varje elev skall ha uppnått i 

grundskolan. De målen är preciserade i styrdokumenten vilka för skolvärlden är Läroplanen.  

I den nya läroplanen är målen ganska tydliga och konkreta men de ger dock matematiklärarna 

i varje klass på varje skola en chans att själva välja den undervisning de anser bäst för att 

eleverna skall uppnå de satta målen.  

 

Den nya Läroplanen (Lgr 11) vilken trädde i kraft i juni i år 2011 är uppdelad  i olika delar för 

alla skolämnen. I  kapitel  3:5 är det beskrivet hur matematikundervisningen skall gå till och 

vad eleverna skall kunna i de olika årskurserna. Syftet med matematikundervisningen i Lgr 11 

är indelat i olika delar för matematiken. De här olika delarna är uppsatsen tänkt att planeras 

runt då jämförelsen mellan de två olika skolorna görs. Även intervjuer och observationer är 

uppbyggda runt dessa för lärarens roll i skolan eftersom uppsatsen är begränsad till ett 

lärarperspektiv. De här olika delarna är bearbetade från syftet för matematik i Lgr 11. Delarna 

stämmer in på pedagogikens betydelse för matematik då de går att tillämpa inom alla 

inlärningsområden inom matematiken, så även för de två valda skolorna, därför finns de med i 

undersökningen. Uppsatsen är upplagt runt ämnet matematik därför är det viktigt att veta vad 

läroplanen säger om vad elever skall kunna i ämnet. Därtill vad det är läraren skall tänka på i 

matematikundervisningen för att eleverna skall uppnå de angivna mål som finns beskrivna i 

läroplanen. Olika mål för ämnet matematik är i Lgr 11 enligt ”Syftet för 

matematikundervisningen”(Utbildningsdepartementet: 2010) de mål och syfte vilka använts i 

uppsatsen för att konstruera intervjufrågor och det är även grunden för de 

observationskategorier som konstruerats och därefter följts vid observationstillfällena. 

Enligt Utbildningsdepartementet (2011) är syftet med matematik att: 

  

”Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom 

olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 

intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika 
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sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i  

möten med matematiska mönster, former och samband. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna 

formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, 

metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att 

utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer 

samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 

förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 

användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att 

utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna undersöka 

problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera 

logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen 

också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens 

uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i 

vardagliga och matematiska sammanhang. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 

historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har 

utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att 

reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i 

vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom 

kunna se matematikens sammanhang och relevans.” 

((Utbildningsdepartementet: 2011) Lgr 2011 s. 62) 

 

Läroplanen Lgr 11 säger även i kraven för vad eleverna skall ha uppnått i matematik inom 

området problemlösning vilket är samma för både årskurs ett till tre och för årskurs fyra till 

sex. Eleverna skall inom området problemlösning och vardagsmatematik kunna uppvisa (för 

år 1-3 och för år 4-6): 

 

 ”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.  

 Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga 

situationer.” ((Utbildningsdepartementet, 2011), Lgr 11, s.63 ) 

 

Det här är vad eleverna skall kunna, målen för år ett till tre i grundskolan enligt Lgr 11 i 

matematik i tal och taluppfattning om andra kulturer och matematikhistoria.  

Enligt Lgr 11 skall eleven kunna (år 1-3): 

 

 ”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. 

Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer 

genom historien.” (Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11, s.63) 

I årskurserna fyra till sex är de här olika delarna i läroplanen Lgr 11 formulerade för vad 

eleverna skall kunna uppvisa i kunskap för matematikhistoria och olika kulturer något olik 

formuleringen för årskurserna ett till tre. För årskurserna fyra till sex är målen i Lgr 11 (för år 

4-6):  
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 ”Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och 

talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den 

babyloniska.” (Utbildningsdepartementet, 2011, Lgr 11, s.64) 

 

Här skiljer sig målen lite från vad eleverna skulle ha uppnått i årskurserna ett till tre och fyra 

till sex. Eftersom målen i årskurserna fyra till sex även är formulerade med att eleverna skall 

kunna använda sig av ”tal i decimalform” och ”det binära talsystemet” vilket är något mer 

preciserat än målen för årskurserna ett till tre i Lgr 11. 

Det här är en del av de mål i läroplanen Lgr 11 som kan anses viktiga för examensarbetets 

syfte och frågeställningar. Matematiklärarna skall förhålla sig efter de mål i läroplanen Lgr 11 

som är uppsatta för ämnet matematik och lägga upp sin undervisning efter de målen. Det här 

kommer att bli intressant för undersökningens gång under intervjuer och observationer men 

även för resultat och diskussion eftersom det är intressant att ta reda på hur bra målen i Lgr 11 

följs på de två skolorna. Även hur pass anpassade pedagogikerna är för läroplanen. 

 

 

1.3 Litteraturgenomgång 

 

I den här delen av rapporten kommer litteratur och tidigare forskning att redovisas med vad 

som sagts tidigare kring de båda valda pedagogikerna. Därtill vad som finns att tillgå 

litteraturmässigt inom de båda pedagogikerna. 

 

 

1.3.1 Förklaring av använda begrepp 
 

Det här stycket är med i början av uppsatsen då förklaring av använda begrepp är bra att ta 

med i början för grundförståelsen av uppsatsen. En del av begreppen är hämtade från en 

lektion i kursen ”Vetenskapligt förhållningssätt” vid Högskolan i Gävle då Ference Marton 

citerades. Den här kursen lästes våren 2011 som en förkurs till Examensarbetet. 

 

Montessoriskola: En skola där pedagogerna  använder sig av montessoripedagogiken och 

montessorimaterial i undervisningen. Det här kan ske i mer eller mindre utsträckning 

beroende på hur strikt montessori skolan är. I den här undersökningen är det en privat 

montessoriskola som studeras. 

Traditionell skola: En skola där det inte är någon specifik inriktning på pedagogiken utan 

pedagogerna använder en reguljär undervisning och det är upp till skolan själv att använda 

bästa möjliga material och pedagogik i undervisningen. I den här undersökningen är det en 

kommunal traditionell skola som studeras. 

Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och  fritidshemmet (2011). Den nya 

läroplanen för grundskolan som upprättades av Utbildningsdepartementet och Skolverket 

2011.  

Vygotskij: En rysk socionom och pedagog som levde mellan 1896-1934 och var verksam i 

Moskva med en speciell pedagogisk syn passande den traditionella undervisningen. Vygotskij 

skapade till exempel den Sociokulturella synen på inlärning. 

Piaget: En schweizisk forskare som levde mellan 1896-1980 med en annorlunda syn på 

inlärning vilken även den går att applicera på den traditionella synen på inlärning och barns 
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utveckling. Piaget har en stor roll i 1900-talets syn på barnuppfostran om hur barn lär sig, 

bland annat med studien om tre kunskapsnivåer. 

Kvalitativ studie: En studie där man med ord beskriver vad som sker. Den här uppsatsen 

kommer att vara åt det kvalitativa hållet eftersom det inte kommer att förekomma några direkt 

mätbara värden och resultat vilket det hade gjort om det varit en studie av Kvantitativ 

karaktär. 

Hermeneutik: Här söker man efter något eller någon som kan ge ett budskap om något. Från 

början var det frågan om att tolka en text eller ett budskap. Den här studien kommer att ha sin 

grund i hermeneutiken då det under observationstillfällena kommer att tolkas vad som sker i 

klassrummen och även intervjuerna kommer att tolkas med vad det är matematiklärarna 

berättar under intervjuerna. 

Fenomenografisk forskningsansats: Att försöka hitta variation och olika uppfattningar i den 

text eller den grupp som studeras vid till exempel observationer vilket den här studien 

kommer att innefatta. (Marton, F 2000) 

Fenomenologisk forskningsansats: Att försöka att hitta likheter i den text eller den grupp 

som studeras. Det här kommer också finnas med i studien då likheter i den grupp som 

observeras är bra att ta med i resultatet. (Marton, F 2000) 

Reliabilitet: Att en annan forskare skall kunna genomföra samma sak med samma resultat 

utifrån de mätinstrument som använts i studien. Det är bra om validiteten i en undersökning är 

hög det vill säga att någon annan får bra precis samma resultat. (Marton, F 2000) 

Validitet: Att man har lyckats att mäta det man har för avsikt att mäta i en studie. Det här är 

en viktig del i en uppsats och ska förhoppningsvis fungera bra i den här studien. (Marton, F 

2000) 

 

 

1.3.2 Tidigare forskning 
 

En del av arbetet kommer att gå in på vad som gjorts tidigare inom området. Då jag sökt efter 

redan gjord forskning inom ämnet har två intressanta examensarbeten hittats vilka belyser 

problemet. Därför har de examensarbetena valts ut under tidigare forskning på ämnet. Det 

första examensarbetet är skrivet av Bergsland och Tenser (2010) och går in på vad olika 

montessoripedagoger har för inställning till montessoripedagogiken och även deras syn på 

traditionell undervisning. Bergsland och Tenser beskriver de båda pedagogikerna och har 

gjort tolv intervjuer med montessoripedagoger. De utvalda tolv pedagogerna har även 

erfarenhet av ren traditionell undervisning. Bergsland och Tenser (2010) har i sina 

frågeställningar tagit upp hur de olika pedagogerna ser på sin kunskapssyn och hur de 

använder sin kunskap i sitt arbete (Bergsland, M, Tenser, M 2010). Det finns några likheter 

mellan de olika pedagogernas syn på undervisning och några skillnader. Frågorna om hur de 

tolv pedagogerna ser på pedagogiken med skillnader och likheter mellan traditionell och 

montessoripedagogik besvaras. Bergsland och Tenser tar till exempel upp att de olika 

pedagogerna tycker att det finns många fördelar med montessoripedagogik. Många av 

pedagogerna tycker att det är bra med den sammanhängande lektionstiden utan avbrott för 

raster i montessoripedagogiken. De tolv pedagogerna hade också fått frågan om hur de tycker 

att montessoripedagogiken stämmer in på läroplanen. På den frågan hade samtliga pedagoger 

svarat att de tycker att montessoripedagogiken följer läroplanen Lpo 94 i det här fallet och att 

de olika pedagogerna anser att läroplanen passar för montessoripedagogik (Bergsland, M, 

Tenser, M 2010). Det här är viktigt att ta med från Bergsland och Tensers undersökning 

eftersom även den här undersökningen kommer att belysa de två pedagogikerna: 

montessoripedagogik och traditionell pedagogik.  
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Det andra examensarbetet är skrivet av Aspgren och Krusenvik (2007) och diskuterar vad de 

två pedagogikerna montessori och traditionell undervisning har för betydelse för hur 

pedagoger kan motivera eleverna. Fortsättningsvis hur pedagoger kan motivera barnen i 

förskolematematik. Aspgren och Krusenvik har i sin studie i ämnet genomfört observationer 

och skickat ut enkäter till sex olika lärare. Aspgren och Krusenvik har i sina två 

frågeställningar och syfte haft för avsikt att ta reda på hur medvetna de olika pedagogerna var 

om att matematik är viktigt i verksamheten, och även hur de sex pedagogernagjorde för att få 

med matematik i verksamheten. Aspgren och Krusenvik har i sitt resultat beskrivit att 

pedagogerna är medvetna om att de måste synliggöra matematiken i sin verksamhet för 

barnen. Men även att de sex pedagogerna de observerat hade för låga kunskaper inom ämnet 

matematik för att kunna lära ut matematik till barnen på ett inspirerande vis (Aspgren och 

Krusenvik 2007).  

Det här är betydande från Aspgren och Krusenviks undersökning eftersom de belyser de 

problem som även kommer att figurera i den här undersökningen.   

 

 

1.3.3 Matematikinlärning 
 

Hur lär sig barn matematik? Det här avsnittet är till för att beskriva vilka svårigheter som 

finns för elever att lära sig matematik, och vilka matematiska problem som kan uppkomma. 

Enligt Magne (1998) kan elever ha svårt med ett ämne som matematik eftersom 

matematikämnet lätt kan bli abstrakt, och svårt att ta till sig. Det finns en uppgift på att var 

sjunde elev har svårt med matematik (Magne, O 1998  ). Det här gäller elever som behöver 

särskild undervisning, eller stöd i matematik. Vad det här beror på finns det många 

uppfattningar om. Det kan vara att läraren inte kunnat hitta tillräckligt många olika sätt att lära 

ut på så att eleverna förstår. Eller så kan det vara eleven som inte tränat sig tillräckligt mycket 

på uppgifter i matematik. Här kommer frågan in om hur elever lär sig matematik. I den nya 

läroplanen, Lgr 11 står det mycket om att elever ska kunna lösa och diskutera matematiska 

problem, även att kunna välja rätt väg till att lösa problemen, och kunna jämföra olika 

lösningssätt (Utbildningsdepatrtemantet 2011). Eftersom elever lär sig bäst via diskussioner 

kring olika moment inom matematik, vilket politiker nu kommit fram till och byggt upp den 

nya läroplanen kring. Därför är det viktigt att eleverna får de kunskaper som behövs för att 

kunna genomföra det här på bästa möjliga sätt. Magne (1998) skriver även att elever också 

kan lära sig matematik genom tankens kraft, eftersom de tänker och är tänkande individer 

(Magne, O 1998). Därför behöver elever uppmuntring till att tänka och få stöd mot ett aktivt 

tänkande inom matematik. Det här gäller även för elever med matematiksvårigheter. Olof 

Magne skriver om fyra olika problem för att tänka rätt inom matematik. De fyra olika 

problemen är sammanfattade: 

 Problem med att förstå ett abstrakt innehåll i matematiken, alltså ett fel i elevers 

matematiska tankegång i sig. 

 Problem med att energin hos eleven tar slut, eleven orkar inte tänka tillräckligt länge 

för att klura ut ett matematiskt problem. 

 Problem med att eleven blir orolig av tillexempel stökigheter i klassrummet. Eleven 

kommer inte till ro för att tänka. 

 En olust för matematiskt tänkande har påbörjats hos eleven. Eleven tycker kanske illa 

om matematik och/eller har tidigare blivit skrämt för ämnet matematik. 

 

Det här är problem som enligt Magne (1998) kan uppkomma vid inlärningen av matematik 

hos elever. Här finns det hjälp att få men eleverna klarar inte av det själva. Elever behöver 
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stöd och stimulans för att lära sig matematikens grunder och svårigheter. Att elever har  

inlärningssvårigheter i matematik beror både på elevens situation och hur elevens omgivande 

miljö ser ut.  Det här bör lärarna klara av i sin undervisning och utveckla sin förmåga att lära 

ut på så den passar alla elever. Det finns en rad olika sätt att göra det här på. Läraren kan 

tillexempel fokusera på elevens egen motivation och intresse för matematik eller något från 

elevens egen tillvaro och individuella kunskap som sätts i samband med 

matematikinlärningen. Det är även bra att berika matematikundervisningen med en bra 

självkänsla hos eleven. Eftersom det finns olika sätt att lära sig matematik på, olika nivåer hur 

elever kan lära sig matematik (Magne, O. 1998). I enlighet med Malmer (2002) finns det sex 

olika nivåer hur elever lär sig matematik (Malmer, G. 2002 ). Till att börja med i nivå ett 

tänker och talar elever matematik. Här är det viktigt att matematiken anpassas för att stämma 

in med elevernas vardag. I nivå två är det viktigt att göra och prova på matematik med 

händerna. Rent praktiskt genomförs det med enkla räkneproblem, som till exempel hur många 

prickar som finns på en linje. De två första nivåerna behövs innan nivå tre kommer in. I nivå 

tre  synliggörs det rent praktiska i matematiken, då eleven får en teoretisk bild av 

matematiken det just lärt sig. Det här är viktigt för att motverka allt för hög grad av 

abstraktion, långt bort från barnet själv enligt Malmer (Malmer, G. 2002). I nivå fyra är det 

fokus på själva förståelsen av matematik och här kommer också begrepp som algebra. Därför 

är det viktigt att eleverna fått den förförståelse tidigare nivåerna medfört. Nivå fem och sex 

bygger på att eleven lär sig att applicera sina kunskaper på problemlösning . Här är det viktigt 

att eleven förstår vad de läser i uppgifterna. I nivå sex är det fokus på att kunna kommunicera 

sin inlärda kunskap, det här kan till exempel göras genom att matematik kommer med som 

inslag i andra ämnen, kanske i ett temaarbete som genomsyras i alla ämnen. Det är inte så 

konstigt att elever kan uppfatta matematik problematisk, med tanke på hur mycket eleven 

behöver förstå (Malmer, G. 2002). 

  

Löwing (2006) anser att en av de saker som gör just matematikämnet så svårt är just det att 

det är så oerhört mycket olika  begrepp och formler som en elev måste lära sig och förstå 

(Löwing, M. 2006). Det här sätter en press på läraren, att kunna använda så många olika sätt 

av inlärningsmöjligheter för eleven så eleven till slut hittar sina egna redskap till att lära sig 

framförallt grunderna i matematik. Många pedagoger i ämnet matematik har idag en förmåga 

att arbeta enbart med ett matematiskt läromedel. Där eleverna får jobba på efter sina egna 

förmågor och fart (Löwing, M. 2006).  

I matematikämnet är det dock viktigt att eleven kan knyta an till sin egen värld, sin egen 

verklighet vid inlärning i matematik. Det här bör lärare och pedagoger i ämnet matematik ta 

fasta på. Det här finns även med i styrdokumenten för matematikämnet i den nya läroplanen, 

Lgr 11. Hur ser då de två olika pedagogikerna på ämnet matematik och vad har de olika 

pedagogikerna för bakgrund och uppkomst? 

 

 

1.3.4 Maria Montessori bakgrund  
 

Maria Montessori (1870-1952) föddes i Chiaravalle i Italien år 1870 den 31 augusti ( Skjöld, 

Wennerström, Bröderman, Smeds 2008 s.11).  Det var det året Italien blev enat och låg 

ganska långt efter länder i Europa. I landet rådde stor fattigdom och många barn uppnådde 

inte ens en ålder av fem år. Ett flertal av landets människor var analfabeter och många 

människor valde att flytta från landet och utvandra på 1880-talet. Skjöld, Wennerström, 

Bröderman, Smeds (2008) skriver att Maria Montessori inte hade några syskon utan var det 

enda barnet i en familj i medelklassen. Maria Montessoris mor hade själv en bra utbildning 

och kunde därför agera som ett bra stöd under dotterns utbildning och studier (Skjöld, 
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Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). Hela familjen Montessori var oerhört socialt 

engagerad. Därav var det en självklarhet för Maria Montessori att redan som ung hjälpa 

människor i sin omgivning. Vid en ålder av 12 år började Maria Montessori på en teknisk 

skola eftersom hon då beslutat sig för att bli ingenjör.  

Efter en tids studerande insåg Maria Montessori att hon ville läsa medicin vilket inte var 

tillåtet för flickor på den tiden. Hon lyckades dock komma in på utbildningen och hade många 

kämpiga år med elaksinnade kurskamrater framför sig. Ju hårdare klimatet blev på 

utbildningen desto mer kämpade Maria Montessori för att klara av sina studier. Under 1890-

talets Italien rådde marxistiska tankar på universiteten och många läkare var socialister. Det 

här gällde även för Maria Montessori som ofta hjälpte människor i nöd.  

1896 var studietiden över och Maria Montessori började arbeta med mentalt handikappade 

barn på ett mentalsjukhus. Hon blev känslomässigt engagerad i en av sina arbetskamrater 

doktor Giuseppe Montessano och fick en son Mario med honom. Men familjen Montessano 

ville inte gå med på att de två gifte sig och Maria Montessori tvingades lämna bort sin son. 

Under sonens uppväxt besökte hon honom regelbundet men kunde inte återförenas med 

honom förrän han fyllt femton år. Det här medförde att Maria Montessori under hela sitt liv 

arbetade med att förespråka barndomens betydelse. Vilket hon även gjorde då hon arbetade 

med de handikappade barnen. Hon startade upp ett institut för handikappade barn i Rom och 

blev institutets chef. Här såg hon att det fanns mycket barnen kunde lära sig vilket inte hade 

varit genomförbart tidigare. Efter det fick Maria Montessori ta hand om ett barnhem för barn 

med en normal begåvningsgrad i Rom år 1907 startades ”Casa dei Bambini” (barnens hus) 

(Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). Det här är mycket av vad 

montessoripedagogiken går ut på, att alla barn kan och vill lära sig utifrån sina egna 

förutsättningar. Maria Montessori trodde även att rörelse hade stor betydelse för inlärningen, 

att barn har en egen drivkraft till att vilja röra sig och upptäcka nya saker. Då barnet lär sig 

något nytt övar barnet på det tills det blir en helt perfekt rörelse utifrån barnets egen förmåga. 

Vid inlärning har även händerna en stor betydelse, att använda händerna ökar 

koncentrationsförmågan vid nyinlärning. Maria Montessori tyckte att händerna var ”själens 

verktyg och intelligensens instrument”(Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008 s.49) 

Det här är också mycket av vad montessoripedagogiken bygger på att använda sig av 

händerna mycket för att känna och utforska nya saker med händerna som små barn gör helt 

naturligt. I montessoripedagogiken är frihetsbegreppet en av grundstenarna men barnet får 

bara den frihet det klarar av. Enligt Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds (2008) klarar en 

del barn av att arbeta mycket fritt medan andra kanske behöver en mer styrd undervisning. 

Det här varierar även mycket med ålder på barnen och hur pass styrd montessoriundervisning 

läraren valt att använda sig av. I hela montessoripedagogiken finns en respekt för barnet, att 

barnet klarar av att välja fritt vad det vill jobba med och hur länge till exempel. Barnet har 

också en frihet att prata och en frihet att växa och bli älskat. Barnet ska även vara tryggt i sin 

omgivning, och i klassrummet. Barnet skall även slippa tävla med andra barn eller ges press 

från lärare till att uppnå ett visst mål på en viss tid. Barnen ska själva kunna sätta upp det mål 

de vill uppnå om de kommit till en ålder där de klarar det. Hainstock (1999) skriver att Maria 

Montessoris idé om hur utbildning ska gå till har samma typ av livskraft idag som när hon 

själv levde (Hainstock, E 1999).  

Signert (2000) skriver att Maria Montessori fick mycket av sina idéer av  många andra 

pedagoger och filosofer bland annat den franske pedagogen ´Edouard Séguin (1812-1880). 

´Edouard Séguin lyckades lära en utvecklingsstörd pojke olika färdigheter som att räkna, 

skriva och läsa (Signert, K 2000 ). ´Seguin använde sig av mycket olika former av material av 

exempelvis trä och tyger för att lära barnen och träna deras sinnen. Det här har Maria 

Montessori tagit fasta på i sina egna studier och läror av barn i till exempel Casa dei Bambini 

(Signert, K 2000 ).  
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1.3.5 Matematikundervisning i montessoripedagogik 
 

I montessoripedagogiken är enligt Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds (2008) 

grundtanken att barnet alltid är i centrum och ska ges möjlighet att utveckla sig på sin egen 

nivå. Pedagogiken bygger på att barnet vill lära sig och har en lust att lära sig. En 

montessorilärare ska vara mer en handledare och ha en återhållsam och tillbakadragen roll. 

Montessoriläraren observerar barnet och har sedan personliga genomgångar för att barnet 

skall få hjälp att gå framåt i sin utveckling. Maria Montessori förespråkar ett samspel mellan 

barn och lärare mer än en enskild metod för lärande. Montessoripedagogiken är även mer 

inriktad på barns enskilda utvecklingsnivå än på en åldersrelaterad fördelning i exempelvis en 

klass. Matematikundervisningen enligt montessoripedagogiken bygger mycket på att använda 

händerna och använda material där inlärningen av matematik ges med händernas hjälp. Det 

här är tänkt att leda till att barnet ska kunna räkna med enbart tänkandets kraft. Det finns 

montessorimateriel för alla fyra räknesätten och för räkning med bråk, decimaltal och 

kvadratrötter (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). Det här används när ett barn 

börjar använda montessorimateriel. Maria Montessori säger att det första materialet som 

används i montessoripedagogiken vid sifferinlärning är de tio stavarna vilka har olika längder 

från en decimeter upp till tio decimeter (Montessori. M. 1998). De olika stavarna är även 

målade varannan i  färgerna rött och blått. Det här är bra material för att få en bra start av 

värdet på olika siffror för att underlätta vid senare matematikinlärning. Barnet får av de olika 

sifferstavarna två olika begrepp dels ett exakt värde av siffran och ett varierbart värde 

(Montessori, M 1998). Det första montessorimaterialet används i en tidig ålder. Det andra 

montessorimaterialet för matematikundervisning är en ask med kort  där det finns färgade 

siffror från noll till nio skrivna tillsammans med olika markörer för att barnet ska lära sig 

skillnaden mellan udda och jämna siffror. När barnet förstår de här olika figurerna och förstår 

siffrans betydelse i olika markörer kan man enligt Maria Montessori gå vidare till enklare 

räkning med addition och subtraktion. Då man lägger olika markörer exempelvis kryss 

tillsamman och lägger till eller tar ifrån markörer för att gå vidare vid matematikinlärningen. 

Efter de här övningarna följer övningar och undervisning med tio-tal och dess betydelse i 

montessoriundervisningen enligt Maria Montessori. Det här är material för att lära sig 

grunderna i matematikundervisningen (Montessori. M. 1998). Skjöld, Wennerström, 

Bröderman, Smeds (1998) skriver att vid början av matematikinlärningen förstår barnet 

kanske inte innebörden av materialet. Men sedan lär sig barnet allt eftersom och bygger upp 

en förståelse och betydelse av de olika matematiska materialen. Det här kan barnet ha 

användning av i en framtida matematikinlärning vid ett senare tillfälle med krångligare 

matematiska problem. Att barnet förstår vad det gör när det lär sig matematik är mycket 

viktigt för att få grunderna i matematiken att fungera för senare inlärning. (Skjöld, 

Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). Matematik finns med i så oerhört många olika delar 

av samhället. Det här gör att det blir ett så oerhört viktigt ämne i skolan. Skjöld, 

Wennerström, Bröderman, Smeds (2008) skriver vidare att matematikundervisningen i skolan 

behöver ha en fortlöpande anknytning till barnets vardagsliv utanför skolan för att göra 

matematiken mer konkret och inte abstrakt.  

Signert (2000) menar att en del barn kanske tappar matematiken redan från början eftersom de 

inte har lärt sig grunderna i matematik och fått förståelsen. Då blir matematiken abstrakt och 

krånglig och barnet får ett dåligt förhållande till matematik. Det är viktigt att en 

matematiklärare håller sig ajour med verkligheten och håller reda på nya rön och nya 

undervisningsmetoder som kommer upp. Det här tyckte Maria Montessori var viktigt, hon 

ville alltid att utvecklingen inte skulle stanna av utan hela tiden fortgå. Som matematiklärare 

bör man ha en rad olika inlärningssätt för barnen i bakfickan för att få varje barn att förstå på 

sitt sätt och i sin hastighet enligt montessoripedagogikens grundförutsättningar.  
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Montessoripedagogiken bygger på sex olika grundtankar vilka är hämtade från Maria 

Montessoris egna idéer och forskning (Signert, K 2000  s. 34). De sex olika grundtankarna är 

som följer (Signert, K s34-):  

 En förberedd miljö för barnen, Maria Montessori arbetade till stor del med att skapa en 

bra och trygg pedagogisk miljö vilket montessoripedagogiken förespråkar. 

 Självständighet, att barn kan själva om man bara låter dem försöka. Syftet med 

pedagogiken går mot att barnen ska kunna klara sig själva. 

 Observation, att läraren till att börja med ska observera vad barnen vill lära sig och 

vad läraren sedan kan lära barnen. 

 Utvecklingsperioder, det vill säga att barn lär sig nya saker med stor grad av att göra 

samma sak om och om igen. Det finns sex sådana perioder enligt Maria Montessori då 

barn lär sig nya saker. 

 Sedan lär sig barn via praktiska övningar till exempel att ta efter det som de vuxna gör 

och göra lika. 

 Och träning av olika sinnen vilket kan ske med hjälp av de sinnestränande materialen i 

montessoripedagogiken. De sinnestränande materialen har stor betydelse i 

montessoripedagogiken. 

 

Det här är enligt Kerstin Signert betydande delar i den pedagogiska inriktning montessori 

utgör. De olika delarna kommer från Maria Montessoris egna grundtankar och pedagogiken 

och har stor betydelse i montessorimatematiken. När barnen till att börja med ska lära sig och 

få en första bild av vad matematik egentligen är. 

 

 

1.3.6 Fördelar med montessori matematik 
 

Hainstock (1999) skriver att de fördelar som går att ta fasta på i matematik med 

montessoripedagogik är många, bland annat när eleverna kommer i kontakt med 

montessorimaterialet i början får de mycket sensorisk träning när grunderna i matematik skall 

läras in (Hainstock, E 1999). Av den sensoriska materialen får barnen ett tidigt 

förhållningssätt till kvantitet inom ämnet matematik. Det finns även mycket material i 

montessorimatematiken för att barnen skall få en tidig start till en första inblick mot siffror. 

Pedagogiken bygger på att det lilla barnet själv har de kunskaper som behövs för att vilja lära 

sig. Montessorimatematiken bygger ju till en början mycket på arbetet med olika stavar i 

stället för siffror för att barnen ska ges inblick i den matematiska världen och tidigt känna till 

kvantiteter inom matematiken. När det sedan är dags att introducera siffrorna i undervisningen 

får eleverna en likvärdig bild av siffrorna som de tidigare givits via stavarna. Det här är bra 

för att konkretisera matematiken och ge de abstrakta siffrorna en konkret innebörd för 

eleverna (Hainstock, E, 1999). Enligt Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds (2008) är 

fördelarna med montessorimatematik tillika att då barnen möter svåra problem som 

exempelvis Pythagoras sats så har de redan såpass mycket kunskap om begreppet från tidigare 

matematik att de inte uppfattar de nya begreppen som svåra. (Skjöld, Wennerström, 

Bröderman, Smeds 2008) Det här kan vidare ske även om barnen kanske inte förstår allt 

under sin matematiska inlärningsperiod. Montessorimaterialet i matematik är utarbetat för att 

bygga upp en djupare förståelse med tiden ju mer eleverna tränar och lär sig. Det här är en 

fördel både för svaga och starka elever inom matematik och passar för de flesta elever 

(Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). 
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1.3.7 Nackdelar med montessori matematik 
 

I enlighet med Hainstock (1999) är nackdelar som kan märkas i montessorimatematiken, till 

exempel att lärarna blir låsta vid just det specifika materialet beroende på hur pass strikt 

montessoripedagogik skolan förespråkar. Andra invändningar som finns runt montessori-

matematiken är att  barnen blir såpass styrda mot att använda materialet. Vilket medför att de 

inte får tillräckligt med egen fantasi eller kreativitet och spontanitet (Hainstock, E 1999). Det 

här genomförs för att de små barnen redan från början ska ges möjlighet till att få ordning och 

reda. För att därefter kunna använda materialen på nytt utifrån sin egen känsla av ordning. Det 

finns även invändningar mot montessorimaterialen där till exempel den sociala utvecklingen 

hämmas, eller att barnen sitter för mycket stilla när de jobbar med de specifika materialen.  

 

Hainstock (1999) skriver fortsättningsvis att de här olika argumenten kan motverkas med 

hjälp av att den redan färdiga miljön och de material som finns ska kunna ge varje barn 

förmåga att ha konversationer och få delaktighet i undervisningen av såväl lärare, som andra 

barn i klassrummet hela dagen.  I ämnet matematik är det mycket viktigt att just möta andra 

barn och lärare, för att diskutera ämnet, som annars lätt blir abstrakt för barn. 

Montessorimetoden i undervisningen har också verkat omodern, och inte ajour med nyare 

pedagogiska teorier i matematik. Enligt Elisabeth  Hainstock kan frågan ställas hur en metod 

som till att börja med skapades för barn med lägre intellekt kan fungera för normalbegåvade 

barn? Det är även en fråga för matematikundervisningen som kan vara en nackdel i 

undervisningen och kritik mot montessori pedagogiken (Hainstock, E 1999).  

 

 

1.3.8 Lärarens roll i montessori matematik 
 

Hainstock (1999) skriver att en montessorilärare har en roll som mentor för eleverna och inte 

som lärare. I klassrummet är både elever och läraren tillsammans i centrum, det är inte läraren 

som står enskild i centrum utan ett samspel mellan lärare och elever (Hainstock, E 1999). En 

montessorilärare ska vidare förmedla den miljö som finns i klassrummet. Montessoriläraren 

blir ett hjälpmedel mellan eleven och det förberedda materialet. Rollen som lärare i 

montessorimatematik är passiv i större grad än aktiv. Eleverna i ett montessoriklassrum möts 

på en individuellt anpassad nivå där varje elev verkar efter sin egen förmåga utan tävlan 

mellan eleverna  och det här blir lärarens uppgift att åstadkomma under lektionerna. Det är 

eleverna som skall ha den mest centrala rollen i klassrummet. Läraren ska försöka ha en mer 

tillbakadragen roll i klassrummet för att eleverna ska finna sin egen tro på sig själva, och att 

de själva kan med hjälp av lärarens stöd som en mentor. I enlighet med Skjöld, Wennerström, 

Bröderman, Smeds (2008) börjar en matematiklärare i montessorimatematiken med att ge en 

historisk återblick av forna tiders matematik för att ge barnen en insikt i varför de ska lära sig 

räkna och varför människorna lärde sig att räkna (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 

2008). Läraren ska i ett montessoriklassrum observera barnen och hjälpa till om det behövs 

med att svara på frågor, men inte ta över lektionerna utan ha den tillbakahållna rollen som 

mentor i klassrummet (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008).  Läraren har också 

rollen för att planera barnens arbete och konstruera arbets-scheman och kursplaner för barnen 

för att de själva ska kunna lägga upp sitt arbete. I en kursplan för ett ämne är det bra om alla 

moment inom kursen finns med, även för ett par år framöver, för att ge barnet en hel bild av 

vad de förväntas kunna inom ämnet (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008).  
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1.3.9 Material i montessorimatematik 

 
I den direkta montessorimatematiken finns en rad olika material, som kan ses som specifika 

för just montessoripedagogiken. Enligt Signert (Signert, K 2000) är det mycket material där 

barnen använder sina sinnen och händer för att lära sig att räkna. De kan sedan använda sig av 

kunskapen, för att kunna räkna huvudräkning genom att enbart använda sig av tankens 

förmåga. Mycket av montessoriundervisningen bygger på trestegsmetoden vilken enligt 

Signert (2000)  är en metod där lärarens uppgift är att i olika steg lära eleverna en ny kunskap. 

I steg ett ger läraren eleverna ett intresse för ett nytt begrepp. I steg två får eleverna  tid att 

jobba med det nya begreppet ostört, för att till sist i steg tre ge eleverna den betydande 

medvetenheten att de vet något själva. De här tre stegen använder lärare sig av då de arbetar 

med montessorimaterialen. Montessorimaterialen måste en montessorilärare kunna utan och 

innan. Montessoriläraren ska kunna vilken betydelse och syfte de olika materialen har 

(Signert, K. 2000).  

 

Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds (2008) skriver att det material som finns för att lära 

barn decimalsystemet i montessorimatematiken, är den så kallade guldmaterialen, vilken 

består av en rad olika pärlor och hör till den sensoriska materialen. Guldmaterialen består av 

guldfärgade pärlor med ental, som en pärla, tiotal som en pärlstav, hundratal som en pärlplatta 

och tusental som en hel pärlkub. I den här materialen kan eleverna bygga olika mängder. Det 

ger förståelse för positionssystemet och hur mycket hundra eller tusen är, jämfört med ett. Det 

här materialet kan användas som det är för att träna med enskilt, eller till stöd i 

matematikundervisningen (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). 

 

Vidare skriver Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds (2008) att matematikmaterialen är en 

fortsättning på den sensoriska materialen. Till att börja med arbetar barnen med 

räknestavarna vilka Bild 1. Visar. De består av olika långa röda och blå stavar (vilka nämnts 

tidigare i arbetet) och används för att lära elever talområdet ett till tio vid en tidig ålder. 

Stavarna har olika längd från en till tio decimeter. (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 

2008). 

 

 

 
 

Bild. 1 Räknestavarna (Montessoributiken3L Hämtad 2011-09-19)  

 

Efter att barnen har arbetat med stavarna införs siffrorna med olika siffror i sandpapper för att 

känna hur siffrorna känns. Till det här införs även olika räkneramsor och lekar med siffror 

vilka hjälper barnen att få ett värde på de olika siffrorna. Förs efter all övning börjar barnen 

skriva siffrorna då de fått den grundbetydelse av siffror de behöver enligt 

montressoripedagogiken. De här olika matematikmaterialen införs i en tidig ålder.  

 

När barnen blir äldre finns fler konkreta material. I geometri finns material där elever tränar 

olika geometriska former. Geometrimaterialen är de såkallade geokabinett lådorna och det 
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finns även geometriska kroppar, vilket Bild 3. visar. Montessori-matematiken bygger på 

matematiskt material för de fyra räknesätten, och senare även för bråkräkning och räkning 

med decimaltal och kvadratrötter (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). 

 

 
Bild 3. Geometriska montessoriformer på bräde. (Montessoributiken3L Hämtad 2011-09-06) 

 

 

1.4 Bakgrund Vygotskij traditionell pedagogik 
 

 Lev Semjonovitj Vygotskij föddes år 1896 i en liten stad vid namn Orsja i Vitryssland 

(Lindkvist. G. 1999 s. 9). När Lev Semjonovitj Vygotskij var ett år flyttade familjen 

Vygotskij till en större handelsstad vid namn Gomel. Vygotskij tillhörde en judisk familj vilka 

hade många restriktioner i Tsarens Ryssland. Det var regler för de judiska människorna 

angående var de bodde, utbildade sig och vilket yrke de fick ha. Därför fick Lev Semjonovitj 

Vygotskij vars familj kom från medelklassen till att börja med sin undervisning hemma. Efter 

ett tag fick Lev Semjonovitj Vygotskij dock gå i en privatskola där han var väldigt duktig och 

tog examen år 1913 med guldmedalj. Lindkvist (1999) skriver att Lev Semjonovitj Vygotskij 

ville studera vidare men av de judiska studenterna fick endast tre procent tillåtelse att studera 

vid ett universitet. De platser som fanns för de judiska eleverna vid universitetet lottades ut. 

Vygotskij lyckades vid lottningen av platserna och fick en plats vid Moskvas Universitet, där 

han började läsa medicin (Lindkvist. G. 1999). Ett arbete som läkare skulle medföra att han 

kunde få lite frihet. Läkarstudierna övergavs däremot av Lev Semjonovitj Vygotskij och han 

började på ett folkuniversitet där han läste juridik. På folkuniversitetet rådde en kritik mot 

tsardömet bland studenter och lärare. Vygotskij riktade in sig på de för honom intressanta 

ämnena: litteratur, konst, filosofi och historia. Här påbörjade Lev Semjonovitj Vygotskij 

arbetet med sin avhandling vilken var en analys av Shakespeares Hamlet som blev publicerad 

52 år senare år 1968  (Lindkvist. G. 1999).  

 

Lindkvist (1999) skriver fortsättningsvis att då revolutionen rådde i Ryssland år 1917 

avslutade  Vygotskij sina studier vid de två universiteten och flyttade tillbaka till Gomel där 

han började jobba som lärare. Lev Semjonovitj Vygotskij arbetade som lärare med att 

undervisa olika ämnen på en yrkesskola och även som lärare på lärarutbildningen. Han blev 

även vald till främsta läraren i regionen. År 1924 fick Lev Semjonovitj Vygotskij en ny 

vändning på sitt liv då han började arbeta som forskare vid Moskvas universitet. Lev 

Semjonovitj Vygotskij blev endast 37 år gammal. Han dog 1934 men hade då under sitt inte 

så långa liv hunnit med väldigt mycket. Lev Semjonovitj Vygotskij hade till exempel skrivit 

270 vetenskapliga arbeten och 10 böcker. Det var dock endast en bok som hann ges ut medan 
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Lev Semjonovitj Vygotskij var vid livet, boken Pedagogisk psykologi. Lev Semjonovitj 

Vygotskijs verk blev förbjudna två år efter hans död (Lindkvist. G. 1999). 

 

 

1.4.1 Matematikundervisning enligt Vygotskij 
 

Enligt Bråten (1998) lyckades Vygotskij komma upp med en för den tiden helt ny 

kulturhistorisk teori under mycket kort tid endast två decennier. Han ansåg att människan 

hade ett medvetande, en teori som Karl Marx (tysk författare, sociolog m.m. grundare till 

sociologin) var först med att utforma. Vygotskij bygger vidare på den här teorin med 

medvetandet i sin pedagogiska skolning och inriktning. Vygotskij skrev sin bok Pedagogisk 

psykologi för att hjälpa lärare i skolorna. I Vygotskijs bok Pedagogisk psykologi finns många 

psykologiska idéer gällande undervisning bland annat inleds den med en modell för 

utvecklingspsykologi. En modell där olika problem behandlas från annorlunda beteenden i 

skolan till de barn som är väldigt intelligenta inom något område. Det är den kulturhistoriska 

modellen vilken Vygotskij lade grunden till som väckt intresse även i den svenska skolan. Det 

här är lite av vad den traditionella skolans matematik behandlar. Därför har Vygotskijs teorier 

om lärande fått bli en del av den här uppsatsen då det är mycket intressanta teorier för den 

traditionella skolan och matematiken. Vygotskij hade en sociokulturell syn på inlärning.  

 

Sociokulturell inlärning och sociokulturella processer som Vygotskij förespråkar, består i att 

människan lär sig via olika psykologiska nivåer: en där delarna språk, skrift, berättelser och  

tecknande kan ingå och en annan med delarna logiskt minne, begreppsuppfattning och 

förmåga att variera och sålla sin uppmärksamhet (Bråten, I red. 1998).  Det är den här teorin 

Vygotskij lagt sin grund för och den går även att applicera på matematikundervisningen i den 

traditionella skolan. Då speciellt nivå två går att tillämpa i den traditionella skolan med 

begreppsuppfattning och logiskt minne. Här gick Vygotskij på det vis som han studerade 

minnet även in på andra former av uppmärksamhet och förmåga att ta beslut.  Vidare 

beskriver Bråten (1998) att de olika formerna av uppmärksamhet går från naturliga till att vara 

kulturellt betingade (Bråten, I red. 1998). Det här medför att viljan att styra över sin 

uppmärksamhet ökar och får ett övertag över ostyrda former av ett barns uppmärksamhet. På 

det här viset kan barnet själv styra sin egen förmåga att ta beslut och även sin förmåga att 

minnas och vara uppmärksam. Vilket är viktigt vid matematisk inlärning och talnötning 

exempelvis.  

 

Adler (2007) skriver att Vygotskij anser att varje människa utvecklas på två olika nivåer, till 

att börja med på ett socialt plan, då människan börjar diskutera matematiktal med andra 

människor, för att sedan övergå till ett inre plan då människan tar till sig matematiktalet i sina 

egna tankar för sig själv (Adler, B, 2007 ). Det är här enligt Adler som skriver i sin bok om 

Vygotskij att Vygotskij anser att människan lär sig träna tal och kan relatera till inre bilder, att 

själva talet startade tankeprocessen i problemlösningen (Adler, B. 2007). I det här avseendet 

är Vygotskij enligt Adler (2007) annorlunda från Jean Piaget. Då Jean Piaget förespråkade att 

språket behövdes för att kunna utveckla själva talet det vill säga tanken kommer före språket 

(Adler, B. 2007). Det här är viktigt även vid matematikinlärning huruvida tanken eller 

handlingen kommer först i inlärningssynpunkt.   

 

 

1.4.2 Bakgrund Piaget traditionell matematikundervisning 
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Som en del i den litterära studien om den traditionella matematiken är det även intressant för 

undersökningen att ta med Jean Piagets syn på pedagogik då även den synen går att tillämpa i 

den traditionella matematikundervisningen. Maltén (1999) skriver att Jean Piaget (1896-1980) 

föddes år 1896 i Schweiz  han började sin vetenskapsresa med att arbeta som biolog men blev 

med åren mer intresserad av intellektet och dess utveckling, även hur ett barn lär sig något och 

hur grunden till kunskap skapas (Maltén, A. 1999).  

Aronsson (2000) skriver i en artikel att Jean Piaget har skrivit 50 böcker och mer än 500 

vetenskapliga artiklar under sin livstid (www.vr.se). Enligt Maltén (1999) anser Jean Piaget 

att det finns tre stadier i ett barns utveckling. De olika stadierna i barnets utveckling går från 

det sensomotoriska tänkandet, till det konkreta tänkandet (konkretoperativa), för att till slut 

mynna i det abstrakta tänkandet (formaloperativa) stadiet (Aronsson, K. 2000).  

 

I det sensomotoriskt tänkande stadiet handlar barnets utveckling om medfött reflexbeteende 

och vilka intryck barnet får från sin omgivning. Barnet har här en egocentrisk världsbild det 

vill säga att barnet tror att allt kretsar runt barnet självt. 

I det konkret tänkande (konkretoperativa) stadiet är barnets världsbild inte lika egocentrisk 

men barnet är mycket nyfiket på sin omgivning och behöver leka mycket och härma sin 

omgivning. Barnet använder sig av sina tidigare erfarenheter och vidareutvecklar erfarenheter 

barnet varit med om. 

I det sista (formaloperativa) abstrakt tänkande stadiet, har barnet såpass mycket erfarenheter 

att det inte är lika beroende av sin närmaste omgivning för att kunna relatera till omgivningen 

i leken. Barnet har börjat kunna använda sig av ett symbolspråk, med det menas att barnet kan 

knyta an till föremål eller människor av vilka det lärt sig att använda betydelsen av i leken och 

kunna använda ordens betydelse på rätt sätt (Maltén, A. 1999).  

Maltén beskriver även de tre olika stadierna i utveckling som en rad av ökade språkkunskaper 

i vad barnet kan. Det här medför att en lärare inte kan lära en elev eller ett barn uppgifter om 

barnet inte har kommit till den utvecklingsfas då barnet är mottagligt för kunskapen (Maltén, 

A 1999). Det här gäller även för den traditionella matematiken då det är påtagligt om en elev 

är mottaglig för det läraren har för avsikt att lära ut eller inte.   

 

Enligt Aronsson (2000) finns det i Piagets teori om ett barns utveckling även ett stadium 

mellan det sensomotoriska stadiet och det konkretoperativa stadiet. Stadiet mellan dem båda 

kallas det preoperativa stadiet vilket är då barnet börjar komma ihåg bilder och leksaker 

exempelvis och kan börja använda sig av erfarenheter (www.vr.se). 

Aronsson (2000) skriver även om att Jean Piaget utförde olika experiment på sina tre egna 

barn, till att börja med. Fortsättningsvis att han gjorde fenomenologiska studier med sina tre 

barn, då han bland annat tittat på hur de tre barnen lekte, vilket språk de använt sig av, och på 

vad de kunnat komma ihåg vid olika åldrar. Det finns en viss kritik mot de studier Piaget har 

genomfört eftersom hans tidiga studier innehåller få försökspersoner och tar inte med  

aspekter som  samhällsklass eller genus (www.vr.se). Inte heller kulturtillhörighet reflekteras 

över eller bearbetas i studierna. Men det är ändå bra att ta med Jean Piaget i beskrivningen av 

den traditionella matematikundervisningen då han skrivit många böcker om logiskt 

matematiskt tänkande (www.vr.se). 

 
 

 

1.4.3 Fördelar med traditionell matematikundervisning 
 

Boesson, Emanuelsson, Wallby, Wallby (2007) skriver att de fördelar som finns med en 

traditionell undervisning i matematik till exempel kan vara att matematikläraren inte är låst 
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vid en speciell pedagogisk inriktning. Det här medför att matematikläraren kan välja att lägga 

upp sin undervisning med den pedagogik matematikläraren anser vara den bästa för den 

specifika klassen och de elever som går där. Matematikläraren kan jobba utifrån sitt eget 

synsätt för att ge bästa resultat för eleverna i klassen och den skola de går på. Det som är mest 

betydelsefullt i traditionell matematikundervisning är att matematikläraren har tillräckligt med 

kompetens och ämneskunskap i ämnet (Red, Boesson, Emanuelsson, Wallby, Wallby 2007).  

 

Fortsättningsvis skriver Boesson, Emanuelsson, Wallby, Wallby (2007) i den traditionella 

matematiken är det upp till matematikläraren att lägga upp sin undervisning utifrån egen 

förmåga. Det här kan ses som en av svårigheterna med att vara matematiklärare. Eftersom det 

är av stor vikt för hur elever lär sig matematik hur läraren förmedlar sina kunskaper och sin 

undervisning i klassrummet (Red, Boesson, Emanuelsson, Wallby, Wallby 2007). Det här är 

olika fördelar som lärare i den traditionella matematikundervisningen kan ta fasta på. Men 

vilka nackdelar kan en traditionell matematikundervisning medföra?  

 

 

1.4.4 Nackdelar med traditionell matematikundervisning 
 

Nackdelarna i den traditionella skolans matematikundervisning kan enligt Magne(1998) vara 

att det är för låga begreppskunskaper hos matematiklärare. Vilket gäller olika grundläggande 

begrepp i matematiska huvudområden (Magne, O 1998). Magne (1998) beskriver vidare att 

ett fel i den förra läroplanen (Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (1994)) kan 

ha betydande orsak till problem inom  matematikinlärning i grundskolan. Men vad har det här 

med den traditionella matematikundervisningen att göra? En aspekt i felet kan vara att 

eleverna till stor del arbetat med enskild talnötning i matematikboken. Nästan 90 procent av 

en matematikbok i grundskolan utgörs av de fyra räknesätten. Det här medför att mycket 

undervisning blir upprepning och talnötning. Vilket lätt blir resultatet då eleverna räknar 

själva och då blir det svårt för matematiklärare att klarlägga om eleverna förstått problemet i 

uppgifterna eller om de enbart räknar mekaniskt. Det här gör att svaga elever i matematik 

enbart arbetar med upprepningar. Nya områden påbörjas, utan att förståelsen finns för 

föregående område i matematik.   

 

Magne (1998) skriver vidare att nästan alla elever gör samma uppgifter i matematikboken. 

Även om alla elever inte kommit fram till samma kunskapsnivå, eller att en del elever kommit 

längre i sin kunskapsnivå. Vilket kan medföra att eleverna inte förstår vad de gör och tappar 

grundförståelsen. De elever som kommit längre tröttnar och slutar räkna, eftersom det inte blir 

en utmaning att enbart nöta tal i matematikboken. Det här kan medföra att eleverna inte får 

grundkunskaper efter sin egen nivå i matematiken (Magne, O, 1998).   

 

Löwing (2006) skriver att matematik kan vara ett svårt ämne att lära ut som lärare i skolan då 

matematikundervisningen lätt kan bli komplex för eleverna (Löwing, M. 2006).  

Adler (Adler 2007) säger att det kan vara svårt att individanpassa ämnet i den traditionella 

skolan då läraren skall tillgodose många olika elever på individnivå. Samtidigt som läraren 

skall se till hela klassens behov. Problemen med skolmatematiken som den ser ut i dag, och 

har gjort under de senaste årtiondena, kan även vara att siffror och nya begrepp förs in i 

undervisningen för tidigt. Många elever kanske inte kommit till den nivå då de är redo för 

sifferbegreppet, och kan inte ta till sig det (Adler, B, 2007).  Vad har en traditionell 

matematiklärare för delaktighet i den traditionella matematik-undervisningen? 
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1.4.5 Lärarens roll i traditionell matematikundervisning 

 
Lärarens roll i den traditionella undervisningen är som Pettersson (2008) skriver i sin 

avhandling om barn med särskilda begåvningar i matematik att läraren är kunnig inom sitt 

yrke. Det här är viktigt tillika att läraren har rätt kompetens för yrket. Det här är för att kunna 

lära ut på bästa möjliga sätt och att få eleverna med sig. Det är även viktigt enligt Pettersson 

(2008) att en matematiklärare kan vara anpassningsbar och variera sin undervisning på många 

olika sätt att undervisningen passar för alla elever. Detta för att alla elever skall ges bästa 

möjlighet att lära sig matematik( Pettersson, E, 2008).  

 

Unenge (1999) skriver att en bra traditionell matematiklärare aldrig bör sluta lära sig nya 

saker och fortbilda sig. En bra matematiklärare lär sig hela tiden nya saker av eleverna då 

läraren hela tiden får nya kullar med barn (Unenge, J, 1999). Det här är mycket av vad en 

traditionell matematiklärare bör göra och vilken roll en traditionell matematiklärare har i 

matematikundervisningen. Malmer (2002) skriver att en traditionell matematiklärare ska 

lägga upp sin undervisning så att den på bästa vis skapar en bra situation för eleverna att lära 

sig matematik på. Vilket också bör medföra att barnen får prata matematik och att det är ”högt 

i tak” i undervisningen. Med det menas att matematikläraren lyssnar på sina elever och är 

lyhörd för vad eleverna har att säga (Malmer, G 2002).  Matematikläraren bör enligt Malmer 

(2002) även diskutera undervisningen och utvärdera undervisningen tillsammans med sina 

elever för att få eleverna att uppnå målen med den gemensamma planeringen (Malmer, G 

2002).  

 

Maltén (1999) skriver att en lärare måste kunna  använda ett språk som eleven förstår och visa 

sin uppskattning då eleven ger ett svar på frågan läraren ställt även då svaret är fel. En 

matematiklärare bör också tänka på att eleven i fråga inte tänker på det sätt som 

matematikläraren gör och ta hänsyn till det i sin undervisning (Maltén A 1999). Allt det här är 

bra för att bygga upp ett ömsesidigt förtroende mellan matematiklärare och elev, och behövs 

för att en traditionell matematiklärare skall kunna bedriva sin undervisning på bästa sätt. Det 

här är olika delar av hur en traditionell matematiklärare bör vara och undervisa men vilka 

specifika material finns det i den traditionella matematikundervisningen? 

 

 

1.4.6 Material i traditionell matematikundervisning 
 

Specifika material som används i den traditionella matematik-undervisningen kan till exempel 

vara olika laborativa material, som tärningar eller kuber (Red, Boesson, Emanuelsson, 

Wallby, Wallby 2007). Ett annat laborativt material är cuisenairestavar, ett slags trästavar i 

olika färger, med olika längder, från en centimeter upp till tio centimeter. Stavarna kan 

användas vid träning av de fyra räknesätten. Cuisenairestavar uppfanns av en belgisk forskare 

vid namn George Cuisenaire (1891-1976) enligt Malmer (2002). Stavarna kan också 

användas för att träna area, omkrets och olika sträckor i den traditionella 

matematikundervisningen. Varje stav skall gå att använda till räkning av olika tal och 

räknesätt därför är inte stavarna märkta med en speciell enhet, stavarna ses i Bild 4. 
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Bild. 4 Cuisenairestavar (Lär och Lek –laborativa läromedel Hämtad 2011-09-06) 

  

 

 Det finns också traditionella skolor och traditionell matematikundervisning där 

matematiklärarna använder sig av tangram pussel. Ett pussel med sju stycken olikformade 

bitar som går att lägga olika figurer av (Red, Boesson, Emanuelsson, Wallby, Wallby 2007).  

Det är bra för att träna det logiska sinnet i matematiken. För att eleverna ska lära sig se former 

och figurer, hur de ska höra ihop för att bilda en speciell figur. Tangram pussel passar för alla 

årskurser i matematik beroende på svårighetsgrad av figurer. Ett tangrampussel kan eleverna 

även tillverka själva i antingen papper eller på slöjden i trä och olika färger. För att på såvis få 

med matematiken i andra ämnen när tangrampusslet tillverkas. Ett bra undervisningsmaterial 

som ett komplement till andra laborativa material. Materialet är även användbart fr faddrar att 

konstruera och lägga tillsammans med sina fadderbarn. Tangrampussel se Bild. 5. Här förslag 

på tangrampussel i plast och olika färger på de sju olika olikformade bitarna, men i den här 

lådan finns många pussel. 

 

 

 
 

Bild. 5 Tangrampussel i plastlåda (Lär och Lek –laborativa läromedel Hämtad, 2011-09-06) 

 

 

Enligt Malmer (2002) finns det i den traditionella skolan andra laborativa hjälpmedel, till 

exempel logiska block. Logiska block uppfanns av Zoltan Dienes en kanadensisk professor, 

och består av 48 stycken olika block i olika former och färger. Formerna på de logiska 

blocken är triangel, cirkel, kvadrat och rektangel och färgerna är gul, blå och röd. De logiska 

blocken skiljer sig också i tjocklek och storlek det finns små och stora och tunna och tjocka 

block allt för att de ska utveckla elevernas matematiska språk och logiska tänkande. Det krävs 

nämligen ganska många ord för att beskriva ett enstaka av de 48 blocken. Eleven behöver 

exempelvis nämna det stora röda cirkelformade blocket för att en annan elev skall förstå vad 

som menas (Malmer, G 2002). Logiska block se Bild. 6. 

 

 



 19 

 
 

 

Bild. 6. Logiska Block i trälåda. (Lär och Lek –laborativa läromedel (Hämtad 2011-09-19) 

 

Malmer (2002) skriver vidare att ett annat vanligt förekommande material i den traditionella 

skolan är Centimo-material. Det är bra för eleverna för att träna på positionssystemet då 

materialet är uppbyggt av satser, och i varje sats ingår 100 encentimeters kuber, tjugo 

tiotalsstavar, tio hundraplattor och en tusenkub med sidan en decimeter. Allt för att eleverna 

ska kunna få grepp om hur olika tal faktiskt ser ut och hur mycket det egentligen skiljer sig 

mellan ental, tiotal, hundratal och tusental (Malmer, G, 2002). 

Det här var lite olika material som förekommer i den traditionella matematikundervisningen, i 

olika åldrar beroende på hur och vad matematikläraren väljer att använda sig av i de olika 

materialen. 

 

1.5 Frågeställningar 

 

Den här undersökningen kommer att ge svar på de här tre frågeställningarna: 

 

1. Hur påverkas matematisk inlärning för elever av montessoripedagogik respektive 

traditionell undervisning? 

2. Hur undervisar lärare i de olika pedagogikerna? 

3. Hur bra följer de båda pedagogikerna läroplanen? 
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2 METOD 
 

Den valda metoden för examensarbetet är intervjuer och observationer. Matematiklärare har 

intervjuats i två klasser, en klass tre och en klass fem på de båda skolorna. Därefter har 

observationer under matematiklektioner, i de fyra klasserna genomförts. I metodavsnittet har 

beskrivningar gjorts om vad som gjorts i undersökningen på bästa möjliga sätt. För att ge den 

tilltänkta läsaren en chans att kunna undersöka hur pass bra reliabiliteten och validiteten i 

uppsatsen är. Det vill säga hur pass bra det går att genomföra samma sak med de uppgifter 

som angetts under metoddelen, och hur pass bra det faktiskt stämmer. Vidare hur pass bra 

mätningarna stämmer överens med avikten för mätningarna. 

 

 

2.1 Urval 

 

Den här undersökningen är gjord i en svensk mellanstor stad i Norrland. De deltagande är två 

skolor, en privat montessoriskola och en mellanstor kommunal traditionell skola. På de båda 

skolorna var det tänkt att en klass tre, och en klass fem med ansvariga matematiklärare skulle 

deltaga. Under intervjuer med lärarna och observationer i de fyra klasserna. Nu gick det inte 

att genomföra observationer i alla klasserna. 

De fyra deltagande matematiklärarna har valts ut eftersom skribenten velat göra en 

undersökningen i en årskurs tre och en årskurs fem. Då de båda skolornas rektorer 

kontaktades i våras, gavs olika förslag på matematiklärare, vilka hade de för studien tilltänkta 

klasserna. Eftersom det på montessoriskolan enbart finns en klass med årskurs tre och en klass 

med årskurs fem fick det bli de matematiklärarna.  

 

På den traditionella skolan finns det två klasser fem, och två klass tre. Här valdes 

matematiklärarna ut genom att de tillfrågades om de ville deltaga i studien. De 

matematiklärare i den traditionella skolan som deltagit i studien var de lärare rektorn på 

skolan tipsade om, och därefter ville deltaga i undersökningen. De fyra lärarna kommer inte 

att beskrivas mer ingående med tanke på de forskningsetiska kraven om att de deltagande i 

studien inte skall kunna gå att identifiera via texten.  

 

Under observationerna har en årskurs på den kommunala traditionella skolan deltagit, årskurs 

tre.  Båda årskurserna på montessoriskolan har deltagit under observationerna. I klass fem på 

den traditionella skolan kunde inte observationer genomföras, på grund av att några föräldrar 

inte ville att deras barn skulle deltaga.  De forskningsetiska kraven har följts i den här frågan.  

 

I hela undersökningen  har de forskningsetiska kraven följts i form av att varje intervju börjat 

med att syftet med arbetet förklarats. Här förklarades därtill att det inte skulle kunna gå att 

identifiera vare sig skola, lärare, eller enskilda elever i den slutgiltiga rapporten. Inte heller 

skulle några namn eller presentationer finnas med i undersökningen på ett sådant vis att de 

skulle vara identifierbara i den slutgiltiga rapporten. Alla deltagande fick även förklarat för 

sig att allt deltagande var helt frivilligt, och att de närsomhellst kunde välja att avbryta sin 

medverkan. 

 

De forskningsetiska kraven följer de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet vilka är: 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialkravet och Nyttjandekravet. De här fyra 

finns att läsa mer om på Vetenskapsrådets hemsida www.vr.se. 
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De forskningsetiska kraven bör enligt Johansson, Svedner (2010) verka för att alla deltagande 

i en undersökning är helt medvetna om vad som kommer att ske och vilket syfte 

undersökningen har, samt vilka rättigheter de deltagande har. Det här gäller till exempel för 

att alla deltagande ska kunna ställa de frågor de vill och närsomhelst välja att inte vara med i 

undersökningen. De deltagande ska även vara säkra på att de är helt anonyma i den färdiga 

rapporten (Johansson, Svedner, 2010). Det här har behandlats i undersökningen med att alla 

intervjuer startade med en förklaring om att inga namn på vare sig staden, skolan, lärare eller 

elever skulle komma att vara synliga i den slutgiltiga rapporten. Inga bilder eller förklaringar 

på hur skolgård eller klassrum ser ut skulle heller finnas med i den slutgiltiga rapporten. 

Eftersom det inte skulle kunna gå att identifiera de båda deltagande skolorna har inte namnet 

på staden där undersökningen genomförts heller skrivits.  

 

Under observationerna har de forskningsetiska reglerna följts då det inför observationerna 

lämnades brev till föräldrarna. I breven fanns tydligt förklarat vad som skulle göras och hur 

det skulle göras. Kort sagt varför jag hade för avsikt att göra observationer på skolan och i 

deras klass. Föräldrarna fick i brevet veta att inga namn på staden, skolan, lärarna eller 

eleverna skulle kunna identifieras i den slutliga rapporten. Föräldrarna fick information i 

breven om att allt deltagande var helt frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sin 

medverkan. Brevet till föräldrarna finns med i Bilaga 4. Här något modifierat eftersom inga 

namn på skolor med mera ska vara med i den färdiga rapporten.  

 

Breven till föräldrarna lämnades till lärarna i ett fall under intervjun och i ett fall efter 

intervjun. I de två återstående fallen lämnades breven ut innan intervjuerna med lärarna. Det 

tog olika lång tid att få in alla brev från föräldrarna. Breven har sedan samlats in och lämnas 

till ansvarig på Högskolan i Gävle. Men en matematiklärare har glömt att spara breven därför 

kommer de inte att lämnas in. 

Innan intervjuer och observationer har det meddelats att inga bilder skulle komma att tas vare 

sig under observationer eller intervjuer.  

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

 

Då det för undersökningen tänktes ut vilken metod som var lämplig att använda, för att kunna 

ge svar på de tre olika frågeställningarna och följa syftet med uppsatsen, kom svaret till 

intervjuer och observationer. Datamaterial har därvid samlats in med intervjuer och 

observationer. De här båda undersökningsmetoderna passar för undersökningen med de valda 

frågeställningarna och syftet för att det är ett lärarperspektiv på undersökningen. Varvid det 

var det viktigt att få veta de tillfrågade lärarnas syn på lärande i matematik. För att sedan 

observera de intervjuade lärarna i de klasser de undervisar i. Vilket genomfördes för att få 

reda på hur de fyra matematiklärarna arbetar rent praktiskt. 

I det här kapitlet är det beskrivet hur de båda undersökningsmetoderna har genomförts.  

 

 

2.2.1 Intervjuer 
 

Intervjuerna är av det kvalitativa slaget, det vill säga att det endast är bestämda huvudfrågor 

som tagits upp under alla fyra intervjuerna och sedan har följdfrågor av olika slag lagts till 

utifrån hur den intervjuade läraren valt att svara. Johansson, Svedner (2010) skriver att det här 

är en metod som är bra att använda då intervjuaren vill få den intervjuade att ge sina egna 

synpunkter och aspekter på ämnet i fråga. Det här var tanken med valet av en kvalitativ 



 22 

intervjumetod. Jag ville få de fyra lärarna att ge sina egna svar på de sex olika frågorna som 

ställdes. De sex frågorna som ställdes är formulerade utifrån läroplanen för att kunna ge svar 

på de olika frågeställningarna i undersökningen och för att följa syftet med hela uppsatsen. 

Till de sex frågorna ställdes följdfrågor i form av, Hur jobbar ni med vardagsmatematiken?, 

Hur många lärare är ni i klassrummet?, Hur många elever är det i grupparbeten?, Hur väljer 

du att sätta ihop elever under grupparbeten? Hur ser de olika gruppuppgifterna ut? Det här är 

följdfrågor som ställdes under intervjuerna i samband med huvudfrågorna. Huvudfrågorna 

finns med i Bilaga. 1 och alla intervjuerna i sin helhet med de fyra lärarna finns med i Bilaga 

2 och Bilaga 3. I Analysdelen har de olika frågorna tagits med och svar från matematiklärarna 

har skrivits. 

 

 

2.2.2 Observationer 
 

Inför observationerna utarbetades till att börja med ett ”Observations-schema” (se Bilaga 6). 

Det här gjordes för att kunna titta på samma saker under alla observationer i de fyra klasserna. 

Observationskategorierna är konstruerade utifrån de olika delarna i Läroplanen (Lgr 11) och 

från de olika delarna från Teoriavsnittet i uppsatsen då de olika pedagogikerna presenteras. 

Johansson, Svedner (Johansson, Svedner 2010) beskriver att observationer tillika intervjuer 

går att dela in i olika strikta vägar att genomföra dem på. Det finns kvalitativa 

observationsmetoder där det är ett avprickningsbart schema med hårt bestämda kategorier. I 

motsats till observationsmetoder där det är löpande observering av något med exempelvis 

enbart anteckningar i dagbok. Den här observationsmetoden kan i stället benämnas kvantitativ 

(Johansson, Svedner 2010).  

Den observationsmetod som valts för uppsatsen är ett mellanting mellan de båda 

observationsmetoderna. Eftersom det är ett förutbestämt observationskategorischema som 

använts, men att det inte är några avprickningsbara punkter, utan möjlighet har funnits till mer 

beskrivande observation. Observationerna har genomförts på såvis observatören varit 

stillastående under observationerna, och enbart fört anteckningar i observationsprotokollet, 

och beskrivit vad som skett i klassrummet så objektivt som möjligt. I Resultatdelen har de 

olika observationstillfällena beskrivits för att sedan diskuteras under avsnittet Diskussion. 

 

 

2.2.3 Fördelar och nackdelar med metodvalet 
 

De fördelar som finns med valet av metod är att metoden intervjuer ger en bra bild av vad de 

intervjuade lärarna tycker. Metodvalet ger en bild av matematiklärarnas egna åsikter med 

uttömmande svar eftersom intervjumetoden var kvalitativ. Intervjuerna genomfördes med 

både anteckningar och ljudupptagning med mobiltelefon, vilket var en bra form av 

dokumentation under intervjuerna. Fördelar med att de intervjuade lärarna inte fått se frågorna 

innan är att svaren blir helt spontana. 

Nackdelar med metodvalet intervjuer kan vara att de intervjuade matematiklärarna inte riktigt 

svarar sanningsenligt på frågorna eller att de glömmer att ta med åsikter som varit viktiga för 

undersökningen. Vidare finns det nackdelar med att de intervjuade matematiklärarna inte fått 

se frågorna innan och därvid inte hunnit sätta sig in i dem eftersom de kanske inte kommer på 

allt de velat säga. Nackdelar med metodvalet intervjuer kan även vara att det är svårt att 

intervjua på ett bra vis om den som intervjuar inte gjort det innan.  

Montessoriskolan som är med i undersökningen är den skola där jag genomfört min 

verksamhetsförlagda utbildning på. Det kan diskuteras för, och nackdelar med att använda 

skolan där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförts på. Nackdelar kan vara att det 
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eventuellt blir svårare att vara helt opartisk vid observationer och intervjuer, men där har jag 

gjort mitt bästa för att vara så opartisk som möjligt. Det jag tycker är fördelar är att eleverna 

har sett mig förut och vet vem jag är, även att lärarna på skolan känner till mig. Det här har 

kanske gjort det enklare för mig att få genomföra min undersökning på montessoriskolan. 

 

Fördelar med metodvalet observationer är att det är bra att få se hur de intervjuade lärarna 

undervisar och om de jobbar som de nämner att de gör under intervjuerna. Observationer gör 

även att det blir en mer tillförlitlig undersökning med fler metoder. Observationsvalet av att 

enbart använda observationprotokoll kan vara bra, för eleverna blir inte störda i sitt arbete på 

samma vis som om det tagits upp ljud eller bild också.  

Det kan även ses som en nackdel eftersom den som observerar kanske missar något som 

händer i klassrummet då inte allt hinner antecknas. Nackdelen med valet av observationer kan 

även vara att inte hela sanningen kommer fram i klassrummet under observationen, eftersom 

den observerade matematikläraren vet att han/hon observeras och kanske därför undervisar på 

ett annorlunda sätt än vanligt. Det här kan vidare även gälla för eleverna som kanske beter sig 

på ett annorlunda vis än vanligt. Det här kan ske eftersom det är en annorlunda 

klassrumssituation. 

 

2.3 Procedur  

 

Till att börja med genomfördes telefonsamtal till de två deltagande skolornas rektorer för att 

berätta om och vad avsikten med undersökningen var och vad som skulle göras under arbetet 

med uppsatsen. Telefonsamtalen till rektorerna gjordes innan sommarlovet för att kunna 

påbörja uppsatsen så tidigt som möjligt. Efter att telefonsamtalen genomförts och de båda 

rektorerna meddelat att de ville deltaga i undersökningen skickades brev ut till de båda 

skolornas rektorer då en mer detaljerad beskrivning av undersökningen gavs.  

I brevet till rektorerna vilket finns med i Bilaga 5 beskrevs vilken tidsåtgång som beräknats 

för uppsatsen och undersökningen. Dessutom vilka åldrar som avsetts för observationerna och 

vilka lärare som varit tilltänkta för intervjuerna.  

 

Då eleverna på skolorna började sina lektioner efter sommarlovet kontaktades de båda 

skolorna igen för att bestämma tid för intervjuer med de informerade och deltagande lärarna. 

De deltagande lärarna informerades innan intervjuerna om att det var helt frivilligt att deltaga 

i undersökningen och att inga namn på vare sig staden, skolan eller några av eleverna eller 

lärarna skulle vara med i den slutgiltiga rapporten det vill säga det färdiga examensarbetet. I 

undersökningen har undersöknings-metoden intervjuer av det kvalitativa slaget valts. I en 

kvalitativ intervju har enbart frågeområden bestämts och det finns inga bestämda 

svarsalternativ (Johansson, Svedner 2010). Det här görs för att den person som intervjuas ska 

kunna berätta allt som han/hon har att säga (Johansson, Svedner 2010). Det här genomfördes i 

den här undersökningen eftersom det var bra om de intervjuade lärarna gav uttömmande svar 

och svarade så spontant som möjligt. De lärare som blev intervjuade hade inte fått se frågorna 

innan utan de intervjuades helt utan vetskap om vilka frågor som skulle komma att ställas. Det 

här gjordes för att få veta vad lärarna tyckte om matematikundervisningen utan att vara 

förberedda på frågorna innan intervjun. Därför var det bra att använda kvalitativa intervjuer 

som metod. Det var sex grundfrågor som ställdes under intervjun. Utefter dem fick de 

intervjuade lärarna svara på bästa sätt på de ställda frågorna, och komma med egna 

kommentarer utöver de sex frågorna. En del följdfrågor ställdes även under intervjuerna för 

att få samtalet att flyta på bra. Under intervjuerna togs ljud upp med en mobiltelefon och 

anteckningar gjordes tillsammans med ljudupptagningen. Eftersom det kan vara lätt att missa 
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något om enbart anteckningar eller enbart ljudupptagning använts som dokumentation vid 

intervjuerna. Under observationerna skedde dokumentation med enbart anteckningar i ett 

observationsprotokoll. Observationsprotokollet finns även med i Bilaga 6. 

Observationsprotokollen har därefter tolkats och de svar matematiklärarna angett under 

intervjuerna har tagits i beaktning under tolkningen av observationerna och resultaten finns 

med i uppsatsen.  

 

2.3.1 Pilotstudie innan intervjuerna 
 

Innan den första intervjun på en av skolorna genomfördes gjordes en pilotstudie då de olika 

intervjufrågorna testades på en före detta matematiklärare. Det här var för att se om 

matematikläraren hade uppfattat frågorna som det var tänkt att frågorna skulle uppfattas. 

Tillika om den före detta matematikläraren ansåg att intervjufrågorna kunde användas vid de 

fyra intervjuerna på de båda skolorna. Matematikläraren i pilotstudien ansåg att det behövdes 

vissa ändringar av frågorna vilket medförde att frågorna reviderades för att sammanställas till 

de intervjufrågor som finns i Bilaga 1.   

 

2.4 Analysmetoder 

 

I undersökningens gång har olika former av analyser använts. Det här har gjorts för att kunna 

genomföra undersökningen på bästa möjliga vis. Till att börja med har en textanalys 

genomförts då olika information och källor sökts vilka ansetts vara relevanta för uppsatsen. 

Det här har gjorts för att få en uppfattning om tidigare forskning för att kunna få fram fakta 

om de båda pedagogikerna. För att kunna knyta an till de resultat undersökningen visat. 

Fortsättningsvis har de olika informationsmaterialen studerats och sedan använts för att kunna 

skriva Inledning och Bakgrund i uppsatsen.  Bakgrund och Inledning har formulerats utefter 

de frågor som varit betydelsefulla för att kunna besvara Syfte och Frågeställningar. 

Johansson, Svedner (2010) beskriver en textanalys som en form av analysmetod för att samla 

in och tolka olika typer av litterära verk för att kunna använda sig av dem i sin kontext med 

tolkning i hermeneutiken vilken innebär att man läser och tolkar något för att försöka gå in 

djupare på betydelsen (Johansson, Svedner, 2010). Det är det här som legat till grund för 

Bakgrund och Inledning i uppsatsen. Styrdokumenten har beaktats då litterära och interaktiva 

källor sökts för undersökningen. Eftersom det är styrdokumenten som använts både för att 

konstruera intervjufrågor till matematiklärarna, och för att sätta ihop observationskategorier 

till observationsschemat inför observationerna på de två skolorna.  

Tillika har både analysmetoder, intervjuer och observationer använts eftersom det var viktigt 

att under intervjuerna få reda på vad de olika intervjuade lärarna tyckte om undervisningen i 

matematik.  

 

Observationerna var likaså viktiga att ta med i undersökningen eftersom de skulle kunna 

belysa matematiklärarnas arbete och roll i klassrummet. Både intervjuer och observationer 

genomfördes för att ta reda på vad de olika pedagogikerna hade för betydelse vid matematisk 

inlärning. Vidare för att få reda på om, och hur noga de båda skolorna följde styrdokumenten 

det vill säga läroplanen Lgr 11 i undervisningen. Intervjuer och observationer är beskrivna här 

med vad de olika lärarna tyckte och hur de sedan arbetade i klassrummen under 

observationstillfällena. Intervjuer och observationer analyserades därefter. Intervjuerna finns 

med i sin helhet och är transkriberade från ljudupptagningen. Några ord i intervjuerna är 

däremot modifierade för att inte igenkänning skall kunna göras. Beslutet att inte skriva varje 

intervju helt ordagrant togs för att skydda de deltagande matematiklärarna utefter de 
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forskningsetiska reglerna. Här har regeln om Nyttjandekravet från Vetenskapsrådet tagits i 

beaktning. Ett urval av de svar de fyra matematiklärarna gav på de intervjufrågor som ställdes 

under de kvalitativa intervjuerna kommer att beskrivas i Resultat-delen. Där syftet med 

intervjuerna lyfts fram. Observationerna har genomförts med hjälp av ett 

observationsprotokoll men utan ljudupptagning. Observatören har gjort allt för att göra så 

objektiva observationer som möjligt efter de bestämda kategorierna. Det som varit viktigt för 

undersökningen har studerats under observationstillfällena. 
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3 RESULTAT 
 

I Resultatdelen kommer alla resultat presenteras, och de tre frågeställningarna kommer att 

beskrivas igen. Under resultatdelen kommer de resultat intervjuer, observationer och 

textstudier visat, att beskrivas på ett sådant sätt att den tilltänkta läsaren skall få en så klar bild 

som möjligt av de båda skolorna och av pedagogikens betydelse för matematik. Den tilltänkta 

läsaren skall kunna göra egna analyser av resultatet därför finns intervjuerna med i bilaga 2 

och 3. Det här skall göras utan att läsaren skall kunna identifiera vare sig skola, 

matematiklärare eller elever. För att få ett så jämförbart resultat som möjligt mellan de två 

skolorna, har skolor valts ut inom samma geografiska område, och samma upptagnings-

område av elever. Det här har gjorts för att få ett så jämnt klientel på elever som möjligt. Det 

vill säga eleverna skall komma från likbördiga delar av samhället. Det här kan annars ha 

betydelse för resultatet i undersökningen om inte skolorna varit i samma upptagningsområde.  

 

Matematiklärarna har valts ut på grunderna att en matematiklärare i klass tre och en i klass 

fem på de båda skolorna var önskvärd. Här föll det sig så att det är en kvinnlig och en manlig 

matematiklärare från de båda skolorna. Det här medför att resultatet blir än mer vetenskapligt 

jämförbart. De fyra lärarna har dock arbetat olika länge som matematiklärare. Det här kan 

påverka resultatet, då matematiklärarna kan vara olika motiverade och erfarna inom sin 

yrkesroll. Montessorilärarna har arbetat som montessorilärare och även i viss mån lärare i en 

traditionell undervisning. De två matematiklärarna i den traditionella skolan har enbart arbetat 

i traditionell undervisning, och inte med montessoriundervisning. Vidare kommer vilket 

nämnts tidigare inga grundligare beskrivningar av de fyra matematiklärarna att göras eftersom 

de inte skall kunna identifieras i rapporten. Däremot kommer de tre frågeställningarna att 

förmedlas på nytt här. 

 

De tre frågeställningarna i uppsatsen är: 

 

1. Hur påverkas matematisk inlärning för elever av montessoripedagogik respektive 

traditionell undervisning? 

2. Hur undervisar lärare i de olika pedagogikerna? 

3. Hur bra följer de båda pedagogikerna läroplanen? 

 

De här tre frågeställningarna kommer att besvaras under diskussionsdelen och de material 

som hör till varje frågeställning kommer att redovisas i resultatdelen under respektive 

pedagogik. 

 

3.1 Beskrivning av montessoriskolan 

 

Den montessoriskolan som valts ut för undersökningen är en relativt liten skola, tillika en 

privatskola. Skolan har elever från sex års till och med årskurs sex. Alla klasserna är 

dubbelklasser med två årskurser i varje klass. Det här är montessoripedagogikens syn, att 

elever skall vara integrerade i olika åldrar i årskurserna. Eftersom de senare i verkliga livet 

möter människor från olika åldrar, dessutom under skoltiden, i hemmet och på fritiden. Enligt 

Maria Montessori mognar barn olika och därför är det bra att dela in eleverna i åldersblandade 

klasser. Det här kan också motverka att elever som utvecklats sakta inte kommer efter sina 

medkamrater eftersom det även går  yngre elever i klassrummet (Skjöld, Wennerström, 
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Bröderman, Smeds 2008).  De klasser som är med i undersökningen från montessoriskolan är 

en klass med tre-sex elever och en klass med fyr-fem elever. I klass tre-sex går det tjugofyra 

stycken elever, i årskurs tre, och i klass fyr-fem går det tjugo stycken elever, i årskurs fem. 

Men som nämnts tidigare har inte fokus legat på eleverna utan på de båda matematiklärarna i 

klasserna och på hur de genomför undervisningen. 

 

 

3.1.1 Intervjuer i montessoriskola 
 

De två matematiklärare som intervjuats i montessoriskolan har arbetat som matematiklärare 

under olika lång tid. De har olika erfarenhet av matematikundervisning. Men de har till viss 

del en likadan syn på undervisning. Jag har valt att belysa de båda lärarnas synpunkter, dels i 

Tabell. 1 och dels löpande i texten.  

I Tabell. 1 har jag redovisat de olika montessorimatematiklärarnas syn på matematik och 

matematikundervisning. De utvalda svaren från intervjuerna har redovisats för att ge svar på 

frågeställning 1 och 2. Även observationsavsnittet är till för att ge svar på frågeställning 1 och 

2.  

 

Frågeställning 1 och 2 lyder: 

 

1. Hur påverkas matematisk inlärning för elever av montessoripedagogik respektive 

traditionell undervisning? 

2. Hur undervisar lärare i de olika pedagogikerna? 

 

Resultat på de två första frågeställningarna kommer som nämnts att besvaras i 

observationsavsnittet. Eftersom det är under observationerna det syns hur lärarna undervisar i 

pedagogiken, men också hur den matematiska inlärningen hos elever påverkas av 

pedagogiken. 

Tabell. 1. Montessorilärarnas syn på montessoripedagogiken. 

Matemati

k-lärare 

Undervisning Material Lärarroll Arbetssätt 

Matematik

-lärare 

klass tre. 

”På matematik-

lektionerna 

arbetar eleverna 

med läroboken 

då använder de 

montessori-

materialet som 

stöd och hjälp. 

Annars jobbar 

eleverna med 

montessori-

materialet under 

arbetspass-

lektionerna.”  

 

”Eleverna har stor 

hjälp av 

montessori-

materialet, att de 

har olika 

montessori-

material till hjälp 

i montessori-

undervisningen. 

Montessori-

materialet ger stor 

hjälp eftersom det 

är såpass konkret 

och går från 

konkret till 

abstrakt material” 

”Det 

viktigaste jag 

ser i matte är 

att jobba mot 

målen efter 

läroplanen 

och att 

eleverna ska 

förstå vad de 

gör när de når 

upp till 

målen.” 

”De har fyra 

pass 

schemalagda 

i matematik 

per vecka. 

Vissa pass 

har jag 

genomgång i 

början av 

veckan om 

det som är 

nytt, eller 

repetitions-

genom-

gångar.” 
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Matematik

-lärare 

klass fem. 

”Vi använder 

matteboken en 

stund under alla 

fyra 

matematiklektio

nerna vi har i 

veckan. I 

matteboken 

finns 

problemlösnings

uppgifter där vi 

jobbar två och 

två eller 

tillsammans på 

tavlan.” 

”Så använder vi 

mycket 

montessori-

material, jag 

hämtar in material 

då det behövs det 

kan vara konkreta 

material med 

klockspel eller 

volymmaterial 

med deciliter, 

matsked, 

milliliter.” 

”Det är 

absolut mitt 

huvudmål att 

få barnen att 

tycka om 

matte att det 

är kul.” 

”Jag försöker 

sätta ihop 

jämna elever 

för att båda 

ska få jobba 

lika mycket. 

Det är alltid 

olika vilka de 

jobbar ihop 

med, det är 

de vana 

med.” 

 

 

Här har intervjuerna med de två matematiklärarna på montessoriskolan besvarat hur 

matematisk inlärning påverkas av montessoripedagogik. Därtill hur montessoripedagogik 

används i undervisningen i matematik. Intervjuerna har också gett en bild av hur de båda 

matematiklärarna undervisar i matematik. De båda lärarna anser att montessori-materialet går 

från konkret till abstrakt. Matematikläraren i årskurs tre är en manlig lärare. Han anser att det 

i montessoripedagogiken finns mycket konkret material att använda i matematik-

undervisningen. Matematikläraren i årskurs fem på montessoriskolan är en kvinnlig lärare. 

Hon anser att montessorimaterialet är bra och konkret att använda sig av som hjälp då det 

behövs i undervisningen. Matematiklärarna har även sagt att de använder sig av 

montessorimaterial i undervisningen, i den grad det behövs under matematiklektionerna. De 

har matematik fyra gånger i veckan och på de lektionerna använder de sig av 

matematikböckerna en stund varje lektion, och då av montessorimaterialet som stöd. De två 

matematiklärarna använder sig också av annat konkret material under matematiklektionerna.  

 

Eleverna använder sig av montessorimaterialet under arbetspasslektionerna, vilka är lektioner 

då eleverna själva bestämmer vad de skall arbeta med. Matematikläraren i klass fem på 

montessoriskolan säger att det är viktigt att eleverna tycker att matematik är roligt, och att 

eleverna fortsätter att tycka om matematik även när de blir äldre. Matematikläraren i klass tre 

på montessoriskolan tycker att förståelsen är viktig, att eleverna förstår vad de gör när de löser 

uppgifter och räknar matematik. Matematiklärarna hämtar in den typ av laborativt material 

som behövs för förståelsen i undervisningen. Laborativt material kan även användas vid 

genomgångar eller vid problemlösning av matematiska uppgifter. 

 

Hainstock (1999) beskriver montessori som anpassningsbar, då läraren kan vara ledare, men 

att eleverna arbetar med sina egna uppgifter själva eller tillsammans. Det här utgör grunden i 

montessori, att vara utvecklande och bygga på individuell inlärning utifrån elevens egen 

förmåga (Hainstock, E. 1999).  

Det här har de två matematiklärarna uttryckt under intervjuerna som kännetecknar  deras sätt 

att undervisa i matematik med montessoripedagogik. 
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3.1.2 Observationer i montessoriskola 
 

Här beskrivs de observationer som genomförts på montessoriskolan. 

  

Observation i årskurs tre montessoriskolan.  

 

Under observationen, vilken pågick i en timme var det först två genomgångar då eleverna satt 

i ring runt samlingsmattan, och läraren hade genomgång på Whiteboardtavlan. Efter det 

räknade eleverna i sina matematikböcker om det genomgången handlat om.  

Till att börja med under lektionen, då alla elever satt samlade runt samlingsmattan, var 

eleverna tysta och lyssnade på matematikläraren. Eleverna räckte upp handen och svarade 

endast då de fick ordet.  

 

Matematikläraren hade den första genomgången om positionssystemet, hundratal, tiotal och 

ental. Matematikläraren berättade att eleverna använt sig av montessorimaterialet 

(guldmaterialen) för att känna skillnaden på olika talsorter med händerna. Läraren ställde 

också upp tal på Whiteboard, vilka eleverna skulle fundera ut och svara på, efter att de fått 

ordet i samlingen. Matematikläraren såg till att olika elever fick svara på frågorna som 

ställdes.  

 

Den andra genomgången matematikläraren hade handlade om omkrets. Eleverna fick först en 

stund på sig att gissa och fundera ut vad omkrets var. Därefter berättade matematikläraren vad 

omkrets var, och visade med en meterlinjal hur man skulle gå tillväga för att räkna ut omkrets 

på en rektangel i klassrummet, och på en uppritad triangel på Whiteboardtavlan. 

Matematikläraren berättade även att de skulle ha en utomhuslektion om omkrets. Eleverna 

fick chansen att själva skriva de siffror som mätningarna under genomgången gav, på 

Whiteboardtavlan. Efter de båda genomgångarna delade matematikläraren ut 

matematikböckerna där eleverna skulle räkna några sidor om omkrets. I matematikboken, på 

de valda sidorna, tränade eleverna på positionssystemet också, vilket den första genomgången 

handlat om.  

 

Då eleverna fått sina matematikböcker, tog det en liten stund för eleverna att komma till ro, 

men alla började sedan räkna i matematikböckerna. Några elever hämtade guldmaterialen som 

stöd i räkningen, men de flesta räknade enbart med penna, sudd och linjal.  

En elev frågade om det var från ett eller noll man skulle börja mäta ifrån på linjalen.  

Matematikläraren svarade att det var från noll. Då eleverna räknade i sina böcker fungerade 

matematikläraren som stöd för eleverna. Enligt Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 

(2008) skall en montessorilärare fungera som en mentor för eleverna, och vara ett led mellan 

eleven och materialen, vilket matematikläraren gjorde. Montessorimaterialen är oerhört 

konkreta i början eftersom tanken är att materialen skall gå mot mer abstrakta. Slutligen skall 

inte montessorimaterialen behövas i undervisningen. Då skall eleverna kunna anpassa sig till 

ett mer abstrakt tankesätt i matematik. I matematik är det oerhört viktigt att eleverna förstår 

vad de gör när de räknar ut något, och när de lär sig något nytt.  

 

Under observationen förklarar matematikläraren först vad det är eleverna skall göra, och att 

det är något nytt eleverna skall lära sig. Eleverna får grundförståelsen och skall sedan släppas 

fria att räkna med matematikläraren som en hjälplärare. Det var även lite av det här som kom 

upp under intervjun med matematikläraren i årskurs tre montessori. Att det var viktigt att 

eleverna fick förståelsen i matematik, för att via montessorimaterialets konkreta tänkande, 

kunna gå vidare till ett mer abstrakt tankesätt. Det framgick under observationen att en del 
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elever behövde använda sig av montessorimaterial som stöd i räkningen, vilket var till hjälp 

för eleverna. Matematikläraren hade även, under intervjun, berättat att de varje lektion 

arbetade en stund i matematikboken. Det gjorde eleverna även på den här lektionen. Ett 

exempel på vardagsmatematik som visades under observationen var att eleverna skulle ha en 

utomhuslektion om omkrets. Då får eleverna en anknytning till vardagen, och kan se vad det 

innebär med omkrets rent konkret. Det här medför att eleverna lättare kan räkna omkrets då 

de har en betydelse av begreppet. Maria Montessori beskrev att det är viktigt att inte stå stilla i 

utvecklingen i matematik och att använda sig av nya tekniska hjälpmedel och med 

vardagsmaterial (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds (2008).  

Signert (2000) skriver att det är bra att ge eleverna ett intresse då eleverna skall lära sig något 

nytt. Matematikläraren bör introducera ett nytt begrepp på ett så intressant sätt, att eleverna 

vill börja arbeta med det nya begreppet efter genomgången på egen hand. När eleverna sedan 

börjar arbeta är det viktigt att de inte blir störda i sina tankebanor och tappar fokus (Signert, K 

2000). Det här genomfördes väl av matematikläraren, då det nya begreppet omkrets 

presenterades under matematikgenomgången. Det första steget var att få eleverna intresserade 

och vilja få reda på vad omkrets var, och vad det kunde vara bra att använda till. Efter 

genomgången hade eleverna fått ett intresse till att arbeta själva i matematikboken, och 

räknade ostört i sina böcker. Matematikläraren hade sagt under intervjun att 

montessorimaterialet går från att vara konkret till att vara abstrakt, och det är bra för 

inlärningen i matematik, och har betydelse för montessoripedagogiken. Under observationen 

framgick det även hur matematikläraren undervisade i montessoripedagogiken. 

Matematikläraren använde sig av montessorimaterialet som stöd i undervisningen. 

Matematikböckerna användes under varje lektion för att träna matematik, och för att räkna på 

nya begrepp. Men matematikläraren använde också andra hjälpmedel i undervisningen såsom 

utomhsmatematik för att kunna ge eleverna en konkret bild av matematik och ge matematik 

en anknytning till elevernas vardag. 

 

Observation i årskurs fem montessoriskolan 

 

Observationen i årskurs fem på montessoriskolan pågick i en timme. Lektionen började med 

att matematikläraren lät eleverna arbeta en liten stund i sina matematikböcker, till dess att alla 

elever hunnit samla sig. Sedan hade matematikläraren genomgång på Whiteboardtavlan om 

begreppet area, och betydelsen med area. Under genomgången satt eleverna vid sina platser 

och var tysta och lugna och räckte upp handen om de fick en fråga. Eleverna fick under 

genomgången uppgiften att tillverka en kvadratmeter, det vill säga en kvadrat med sidan en 

meter. Till hjälp fick eleverna materialen meterstav, måttband, snöre och tape. 

Matematikläraren delade in eleverna i jämna par inför uppgiften, för att varje elev skulle få 

arbeta och tänka lika mycket. Efter att eleverna var klara med gruppuppgiften var det tänkt att 

de skulle arbeta enskilt i sina matematikböcker med sidor om area. 

 

Eleverna fick själva leta upp en plats i klassrummet där kvadratmetern skulle tillverkas. Det 

här genomfördes väl av eleverna. Paren hittade snabbt en plats, och påbörjade samarbetet med 

att tillverka kvadratmetern. Eleverna arbetade noggrant, och undertiden gick matematikläraren 

runt och observerade och hjälpte de grupper som behövde hjälp. Det här pågick i ungefär 

tjugo minuter tills dess att alla par var klara. Eleverna kom snabbt till ro efter den praktiska 

uppgigften, och satte sig åter på sina platser, för att börja arbeta i matematikboken med de 

bestämda sidorna om area. 

Under observationen i årskurs fem på montessoriskolan användes trestegsmetoden i 

montessoripedagogiken. Enligt Signert (2000) är det  i montessoripedagogiken viktigt att ge 

eleverna ett intresse om ett nytt begrepp, för att de skall bli så intresserade om det nya 
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begreppet att de vill arbeta med det, och ges möjlighet att arbeta ostört med det nya begreppet. 

Till sist i trestegmetoden skall eleverna få kännedom om att de kan det nyinlärda begreppet, 

för att bättre lära sig något nytt (Signert, K 2000). I årskurs fem på montessoriskolan hade 

matematikläraren en genomgång för att ge eleverna ett intresse om ett nytt begrepp, begreppet 

area, och därefter vilja arbeta med begreppet enskilt och ostört, i matematikboken. Del tre i 

trestegsmetoden kommer när eleverna får vetskap om att de kan begreppet area i 

matematikboken eller under en laborativ uppgift om begreppet area.  

Area kan även med fördel tränas utomhus för att ge eleverna en vardagsanknytning till 

begreppet. Men under lektionen hade matematikläraren valt att ge eleverna en 

vardagsanknytning till begreppet med uppgiften i klassrummet. Matematikläraren arbetar som 

hon säger att hon gör under intervjun, med att ta in material i  matematiken när det behövs för 

undervisningen. Matematikläraren säger också att det viktigaste i matematik är att eleverna 

tycker att ämnet är roligt. Det här visades under observationen, då det märktes att eleverna 

tyckte att matematik var roligt.  

 

3.2 Beskrivning av den traditionella skolan 

 

Den traditionella skolan som valts ut för undersökningen är en ganska stor skola, och en 

kommunal skola, vilket skiljer skolan från montessoriskolan. På skolan går elever från sex års 

upp till klass nio. Här skiljer sig den traditionella skolan också mot montessoriskolan, 

eftersom det även finns ett högstadium. Klasserna är indelade efter ålder i årskurserna. I de 

klasser på skolan där jag haft för avsikt att genomföra mina observationer gick det tjugofyra 

elever i årskurs tre och 24 elever i årskurs fem. I klass tre kunde observation genomföras, men 

i klass fem kunde däremot inga observationer genomföras.  

 

 

3.2.1 Intervjuer i traditionell skola 
 

Två matematiklärare har intervjuats på den traditionella skolan, en manlig och en kvinnlig 

matematiklärare i årskurs tre och årskurs fem. I Tabell. 2 har en del svar redovisats från de två 

intervjuerna, för att belysa matematiklärarnas syn på matematikundervisning och få fram 

pedagogikens betydelse för inlärning. De två intervjuerna finns med i sin helhet i Bilaga 3. 

Svaren är utvalda eftersom de stämmer överrens med matematiklärarnas syn på den 

traditionella pedagogiken. Matematiklärarnas egna åsikter har redovisats för att kunna få fram 

såpass bra material som möjligt för att följa syfte och ge svar på frågeställningarna i 

uppsatsen. 

Tabell. 2 och avsnittet med lärarnas egna synpunkter, där lärarnas svar på intervjufrågorna 

finns kommer att ge svar på frågeställningarna. Avsnittet om observationer ska ge svar på de 

två första frågeställningarna.  

 

 

De två första frågeställningarna i uppsatsen lyder: 

 

 

1. Hur påverkas matematisk inlärning för elever av montessoripedagogik respektive 

traditionell undervisning? 

2. Hur undervisar lärare i de olika pedagogikerna? 
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Tabell 2. De traditionella matematiklärarnas syn på pedagogiken. 

Matematik

-lärare 

Undervisning Material Lärarroll Arbetssätt 

Matematik-

lärare klass 

tre. 

”Vi har mycket 

mattespel och 

spelar mycket 

mattespel och i 

många spel kan 

man få in det 

som Matteboken 

visar såsom 

taluppfattning. 

”Tripolin” är till 

exempel ett spel 

barn tycker är 

roligt.” 

”Vi skriver 

mycket 

mattesagor och 

ritar matte. Vi 

jobbar även med 

bärbara datorer då 

vi arbetar med 

spel till exempel 

kunskapsstjärnan.

”  

 

”Det jag tycker 

är bra med den 

traditionella 

skolan är att 

jag har fritt att 

göra som jag 

vill att jag kan 

ta från vilken 

pedagogik jag 

tycker är bra 

och kan göra 

min 

undervisning 

som jag tycker 

är bra.”   
 

”Vi har jobbat 

med dagens tal 

där barnen får 

ett tal vilket de 

under dagen 

ska komma 

fram till med 

olika 

möjligheter för 

att få fram det 

givna talet.” 

Matematik-

lärare klass 

fem. 

”Tidningar är 

bra att använda i 

matematiken 

eftersom det 

finns mycket 

som har med 

matematik att 

göra i annonser 

eller siffror och 

diagram i en 

dagstidning. Här 

får vi också in 

olika begrepp i 

matematiken.” 

”Vi använder 

mycket material 

då vi ritar 

matematik och 

med de olika 

delarna i ett tal 

för att få in 

förståelsen i 

matematik med 

olika begrepp. -Vi 

använder därtill 

kubikcentimeter-

kuber (klossar) 

och bygger tal i 

bråk eller division 

till exempel.” 

”Det är viktigt 

att plocka det 

man själv 

tycker är bra i 

undervisningen

. Att variera 

sin 

undervisning 

är väldigt 

viktigt.” 

”Vi pratar 

mycket 

matematik i 

stor grupp och 

arbetar med 

matematik 

gemensamt för 

att eleverna 

ska få ett bättre 

grepp om 

matematiken.” 

 

Här har de båda matematiklärarna svarat på hur de undervisar i matematik. Beskrivningarna 

ger även en bild av hur den traditionella undervisningen ser ut. I den traditionella 

matematikundervisningen har båda matematiklärarna undervisning från katedern, och 

grupparbeten med eleverna. Då klasserna har grupparbeten arbetar de två och två i varje 

grupp. Det här kan däremot variera utifrån uppgiften som skall lösas. Matematikläraren i klass 

fem, berättar under intervjun att de ofta diskuterar problem från tavlan i helklass.  

 

Matematikläraren i klass tre har jobbat med dagens tal och ritat mattesagor exempelvis för att 

alla elever skall kunna jobba med matematik efter egen förmåga. De använder sig av mycket 

material för att rita matematik och material för att använda sig av vid vardagsmatematik. 

Matematikläraren i årskurs fem har till exempel nämnt att de arbetar med dagstidningar. 

Matematiklärarna arbetar både med grupparbeten och med självständigt arbete. De båda 

matematiklärarna ger bra exempel på hur de undervisar i matematik.  
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Matematiklärarna har sagt attt de använder sig av matematikboken för att förtydliga och träna 

på ett nytt begrepp eleverna lärt sig. Däremot använder de inte matematikboken särskilt 

mycket under matematiklektionerna. Matematikläraren i årskurs fem har även nämnt att han 

använder sig av centimomaterialet i undervisningen som hjälp i exempelvis bråkräkning.  Här 

använder han sig även av en tårtform för att visa hela och delar i bråk.  

 

Enligt Magne (1998) kan elever få problem med att förstå det abstrakta innehållet i 

matematiken. Eleverna kan få problem med den matematiska tankegången i sig (Magne, O 

1998). Därför är det viktigt att eleverna använder sig av konkreta material i matematiken, som 

förtydligar krångliga begrepp, och hjälper eleverna att få det abstrakta tänkandet. På den 

traditionella skolan har matematiklärarna tagit fasta på just det i undervisningen. Att försöka 

använda sig av konkreta material i undervisningen för att hjälpa eleverna att få försåelse om 

grundläggande begrepp i matematiken. 

Det här kommer beskrivas i observationsavsnittet hur matematikläraren i klass tre arbetar 

praktiskt. I klass fem på den traditionella skolan gick det, som nämnts tidigare, inte att 

genomföra några observationer eftersom de etiska förhållningsreglerna följts. 

 

 

3.2.2 Observationer i traditionell skola 
 

Här beskrivs de observationer som gjorts på den traditionella skolan. Observationer har endast 

genomförts i klass tre på den traditionella skolan. Klass fem har inte deltagit i observationer.  

 

Observation klass tre traditionell skola 

 

Under observationerna med klass tre på den traditionella skolan jobbade eleverna med 

laborativt material om längd. Det var halvklass och läraren kunde ägna mycket tid till att först 

ha en ordentlig genomgång om vad eleverna skulle göra under lektionen. Lektionen varade i 

en timme. Under lektionen arbetade eleverna med laborativt material om längd, enskilt arbete, 

grupparbete och därefter räkning i matematikboken. 

  

Laborativt matematikmaterial användes för att visa ett problem i matematik.  

Under lektionen skulle eleverna jobba med längd och använda olika material som gem, en 

klocka, legobit, tiotalstav med mera och lägga dem i längdordning. Matematikläraren hade en 

genomgång om de olika materialen. Materialen skulle läggas i längdordning och eleverna 

skulle arbeta två och två med uppgiften. Matematikläraren placerade ihop jämna elever för 

gruppuppgiften.  

Eleverna satt stilla vid sina bänkar under genomgången och det var lugn och arbetsro i 

klassrummet. Till en början arbetade eleverna i par två och två med att lägga föremålen i 

längdordning.  Då eleverna var klara med det hade matematikläraren en ny genomgång om en 

så kallad ”trasig linjal” det vill säga en linjal som började vid tio och slutade vid tjugo och om 

vad det var tänkt att eleverna skulle göra med föremålen.  Den” trasiga linjalen” skulle 

eleverna använda när de mätte längden på föremålen. Eleverna skulle till en början gissa 

vilken längd de olika föremålen hade och därefter mäta längden med linjalen. Slutligen skulle 

eleverna räkna ut skillnaden mellan gissad längd och utmätt längd på föremålen.  

Under den här delen av lektionen arbetade eleverna enskilt för att var och en skulle få tid att 

tänka och fundera ut hur de skulle mäta föremålen. De skulle därefter jämföra resultaten med 

varandra. 

Adler (2007) skriver att det är viktigt i matematikpedagogiken att eleverna ger sig själva 

beröm och byter matematikuppgifter sinsemellan. Vidare beskrivs att de matematiska 
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uppgifterna skall vara enkla och lätta att förstå för eleverna. Adler beskriver fortsättningsvis 

vikten i att förstå storheter i matematik, och att kunna göra jämförelser på exempelvis större 

och mindre än i längd på olika föremål (Adler, B. 2007).   

 

Det här var även en del i vad matematiklektionen gick ut på. Matematikläraren svarade under 

intervjun att eleverna arbetade hälften av tiden i grupp och hälften av tiden enskilt. Det här 

förtydligades under observationen, då eleverna arbetade både enskilt, och tillsammans i grupp 

två och två. Matematikläraren hade även svarat att hon satte ihop jämna elever då de arbetade 

två och två. Det här gjordes också under observationen. Det här är bra för att båda elever får 

tänka och arbeta lika mycket, att inte en elev gör allt.  

 

Broten (1998) skriver, enligt Vygotskij är bra undervisning, en undervisning som har en lite 

högre kunskapsgrad än vad eleverna själva har uppnått. Det här är vad som skedde under 

observationen i årskurs tre på den traditionella skolan. Då alla elever inte riktigt kunde mäta 

med den trasiga linjalen innan. Matematikläraren lade ut ett problem, vilket eleverna sedan 

skulle lösa med hjälp av varandra och matematikläraren. Det här stämmer bra överens med 

hur matematikläraren undervisar i den traditionella pedagogiken och även hur pedagogiken 

påverkar matematisk inlärning.  

 

 

3.3 Matematiklärarnas  intervjusvar 
 

I det här avsnittet kommer ett svar på var och en av de sex intervjufrågorna från varje 

matematiklärare ges. De båda pedagogikerna har lagts ihop för att det skall gå att se skillnader 

och likheter mer konkret mellan de båda. . Under intervjuerna har sex olika frågor ställts till 

de fyra intervjuade matematiklärarna. I den här delen av uppsatsen har jag valt att redovisa de 

olika frågorna med svar från de fyra matematiklärarna. Avsnittet finns med för att ge mer 

klarhet runt de tre olika frågeställningarna. Speciellt frågeställning tre eftersom 

intervjufrågorna är uppbyggda utefter syftet för matematik i läroplanen Lgr 11. Jag har delvis 

velat göra en genomgång av de svar jag valt att belysa från de olika matematiklärarna. För att 

få en bild om matematiklärarnas uppfattningar. Det här är genomfört då jag velat lyfta fram 

skillnader i svaren. Eftersom det ändå är två helt olika pedagogiker. Fortsättningsvis har jag 

även velat få med vissa likheter i matematiklärarnas svar under intervjuerna. För att det är 

läroplanen de olika frågorna är uppbyggda runt. Den tredje frågeställningen är just hur noga 

de olika pedagogikerna följer läroplanen. Därför kan det vara en önskvärd bild om de olika 

svaren har en viss likhet. Det här har genomförts eftersom det är viktigt att få likheter i 

matematik-lärarnas svar för att få fram hur noga de följer läroplanen. 

 

Frågeställning 3 i examensarbetet lyder: 

 

3) Hur bra följer de båda pedagogikerna läroplanen? 

Här är de sex olika frågorna som ställdes till matematiklärarna under intervjuerna. Frågorna är 

valda efter läroplanen Lgr 11, och för att kunna besvara de frågeställningar och syfte som är 

tänkta för examensarbetet.  

 

I fråga ett har alla matematiklärare svarat lite olika. Deras svar på vilka olika material de säger 

sig använda under matematiklektionerna skiljer sig åt, och är exempel på olika laborativa 

material matematiklärarna använder i undervisningen.  
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 Vilka specifika material och hjälpmedel använder eleverna under 

matematiklektionerna? 

 

”Det är olika hur mycket konkret material eleverna behöver. Vi har olika 

montessorimaterial till hjälp i undervisningen för att eleverna ska förstå.”  (Lärare klass 

tre montessori). 

 

”Vi använder material utifrån var eleverna är någonstans i matematiken. Vi gör 

tillexempel egna linjaler då vi jobbar med olika längder.” (Lärare klass fem montessori) 

 

”Vi har mycket mattespel och spelar mycket mattespel och i många spel kan man få in det 

som ”Matteboken” visar såsom taluppfattning (Lärare klass tre traditionell)”. 

 

 

”Vi använder mycket material där vi ritar matematik och med de olika delarna i ett tal för 

att få in förståelsen i matematik med olika begrepp (Lärare klass fem traditionell)”. 

  

 

De här svaren har jag velat lyfta fram för att få skillnaden i material mellen montessori och 

traditionell undervisning. Montessorilärarna säger att de använder olika montessorimaterial 

och tar in material då det behövs. Matematiklärarna i den traditionella skolan använder olika 

material för att rita matematik och matematikspel vilket kan ses som laborativa material. 

 

I fråga två har jag velat få fram om de använder sig av några sociala medier. För att ta reda på 

om matematiklärarna använder sig av ny teknik i undervisningen. Som svaren ter sig så 

använder inte matematiklärarna sig av några sociala medier. Däremot kanske de använder sig 

av annan form av ny teknik i matematikundervisningen. 

 

 Använder ni några sociala medier i matematikundervisningen? 

 

”Nej inte i trean. Vi har inte börjat med det än (Lärare klass tre montessori)”. 

 

”Nej vi använder inga sociala medier i undervisningen.” (Lärare klass fem montessori) 

 

”Nej vi har inte börjat med det än. (Lärare klass tre traditionell)”. 

 

”Nej det gör vi inte. Jag tror att de är för små för det (Lärare klass fem traditionell)”.     

 

Tanken med fråga tre var hur matematiklärarna lägger upp sin undervisning. Hur ofta 

eleverna arbetar med grupp-uppgifter och problemlösning, och hur ofta eleverna arbetar 

självständigt. Den här frågan var bra att ta med då det är viktigt i matematik-undervisningen 

både med eget arbete och att lösa uppgifter i grupp.  

 

Matematiklärarnsa på montessoriskolan har svarat att de i den ena klassen arbetar med 

gruppuppgifter en lektion per vecka, och i den andra klassen vid behov. De här svaren skiljer 

sig något från svaren på den traditionella skolan. På den traditionella skolan har 

matematiklärarna svarat att de jobbar tre och tre vid matematikspel (problemlösning) och i 

den andra klassen arbetar eleverna i helklass vid problemlösning. Det vill säga de pratar 
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mycket matematik på den traditionella skolan och arbetar med gruppuppgifter en lektion i 

veckan på montessoriskolan. 

 

 Hur mycket arbetar eleverna självständigt med matematik och hur ofta arbetar 

eleverna med gruppuppgifter? 

 

”Vi jobbar med gruppuppgifter från boken och egna gruppuppgifter utifrån behov hur 

klassen ser ut. En lektion per vecka arbetar vi med gruppuppgifter av de fyra schemalagda 

matematikpassen (Lärare klass tre montessori)”. 

 

”Det är ju en del egenarbete för att det är viktigt att jobba själv i matte till exempel i 

matteboken.  Däremot kan man tänka att de jobbar tillsammans ibland i matteboken och 

när vi jobbar med problemlösningsuppgifter.” (Lärare klass 5. montessori) 

 

”Vi arbetar tre och tre då vi gör mattespel för stora grupper är inte bra eftersom det då kan 

hända att alla elever inte blir delaktiga. (Lärare klass tre traditionell) ” 

 

”Vi pratar mycket matematik i stor grupp och arbetar med matematik gemensamt för att 

eleverna ska få ett bättre grepp om matematiken (Lärare klass fem traditionell)” 

 

Fråga fyra har jag tagit med då jag tycker den är relevant för hur noga de båda pedagogikerna 

och matematiklärarna följer läroplanen. Här var frågan, hur matematiklärarna arbetar med 

matematik för att ge matematik en anknytning till elevernas vardag. Matematiklärarna i 

montessoriskolan har svarat aytt de arbetar med elevernas vardag i utomhusmatematik eller 

under gymnastiklektioner och att räkna bilar eller träningstimmar. Det här är olika exempel på 

hur montessorilärarna arbetar med vardagsmatematik. Matematiklärarna på den traditionella 

skolan har svarat att de arbetar med dataläxa och med tidningar. Det här är konkreta exempel 

på att matematiklärarna på de båda skolorna, men speciellt matematiklärarna på den 

traditionella skolan, arbetar aktivt med att ge eleverna en anknytning till vardagen i  

matematik. 

 

 Hur arbetar ni med matematik för att ge matematiken en anknytning till elevernas 

vardag? 

 

”Vi arbetar med elevernas vardag i matematik tillexempel med att eleverna får räkna ut 

hur mycket de idrottar varje vecka med hur många timmar de ägnar sig åt träning i veckan 

eller i orientering på gymnastiken med skala. (Lärare klass tre montessori)” 

 

”Vi jobbar med vardagsmatematik med konkreta material i statistik till exempel att räkna 

bilar ute eller räkna elevernas skonummer.” (Lärare klass fem montessori) 

 

”Vi har jobbat med dataläxa där eleverna har gjort sin matteläxa på datorn. Här har vi 

använt oss av ett dataspel där vi försökt få eleverna såpass intresserade av matematikspelet 

så att de även ska vilja göra det här på fritiden. (Lärare klass tre traditionell)” 

 

”Tidningar är bra att använda i matematiken eftersom det finns mycket som har med 

matematik att göra i annonser eller siffror och diagram i en dagstidning. (Lärare klass tre 

traditionell)” 
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Fråga fem är även den med för att ta reda på hur noga de båda pedagogikerna följer och 

arbetar med läroplanen (Lgr 11). Här har alla fyra matematiklärare svarat att de arbetar med 

olika kulturer och hur till exempel de gamla Mayaindianerna arbetade. Det är bra svar på hur 

matematiklärarna följer läroplanen. Alla fyra matematiklärarna arbetar med att räkna med 

gamla mått eller med att tillverka egna talsystem. Här har matematiklärarna likheter i sina 

svar vilket är bra eftersom det var en speciellt utvald fråga med tanke på Lgr 11.  

   

 Hur arbetar ni med matematikundervisningen för att få med matematikhistoria? 

 

”En del av matematikhistoria kommer vi in på i trean fyran då man kommer in på hjulets 

historia eller då man pratar om hur man skulle bygga hus i de gamla grekernas Rom. 

(Lärare klass tre montessori)” 

 

”Vi har ett speciellt material om matematikens historia. Vi har också en bok där vi räknar 

med gamla mått som famn och aln.” (Lärare klass fem montessori) 

 

”Vi har jobbat mycket med de romerska siffrorna för att få in taluppfattning och även med 

Majaindianerna och i samband med det här har barnen fått tillverka egna symboler som 

ska symbolisera siffror. (Lärare klass tre traditionell)” 

 

”Vi arbetar litegrann med matematikhistoria då vi pratar om hur de räknar i andra kulturer 

eller hur mycket saker kostade förr i tiden. (Lärare klass fem traditionell)” 

 

Fråga sex togs med i intervjuerna för att få med hur matematiklärarna ser på sin roll som 

matematiklärare. Vilket är en viktig fråga med tanke på hur matematiklärarna uppfattar 

pedagogiken i sig och sin roll som matematiklärare utefter det. Matematiklärarna på 

montessoriskolan har svarat att de arbetar utefter målen med materialet som stöd och att deras 

roll är att få eleverna att tycka att matematik är roligt.  

Matematiklärarna på den traditionella skolan har svarat att de försöker att individualisera på 

bästa nivå för varje elev. De använder sig även av olika former av undervisning, både 

katederundervisning och att eleverna räknar själva i matematikboken. Den traditionella skolan 

ger exempel på att variation i undervisningen är viktigt för att eleverna inte skall tappa 

intresset för matematik. Det är viktigt tillika att följa målen i matyematik.  

 

 Hur ser du på din roll som matematiklärare? 

 

”Det viktigaste jag ser i matte är att jobba mot målen efter läroplanen mot nationella 

proven att varje elev så långt det går skall bli godkänd och att eleverna ska förstå vad de 

gör för att nå målen. (Lärare klass tre montessori)”. 

 

”Det är jätteviktigt att få med sig barnen att de skall tycka att matte är kul det här blir 

svårare ju äldre barnen blir.”(Lärare klass fem montessori) 

 

”Det känns som att man gått tillbaka mer till att stå och berätta för barnen. Man har blivit 

försiktigare med att släppa barnen fritt eftersom forskningen visar att eleverna inte lär sig 

så bra på det. (Lärare klass tre traditionell)” 

 

”Det är viktigt som matematiklärare att se var och en i klassrummet och viktigt att olika 

individer har olika sätt att lära sig på. Ibland använder jag katederundervisning och ibland 

räknar eleverna själva i boken. (Lärare klass fem traditionell)” 
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Syftet med intervjuerna var att de fyra lärarna skulle ge så uttömmande svar som möjligt för 

att få veta deras egna uppfattningar och olikheter i uppfattningar enligt den fenomenografiska 

forskningsmetoden, vilken finns beskriven i avsnitt förklaring av använda begrepp i 

uppsatsen. I den fenomenografiska forskningsansatsen är det olikheter i uppfattningar som 

eftersöks. Därför har jag valt att lyfta fram de valda svaren de fyra lärarna gav under 

intervjuerna. Därtill har jag dessutom velat få med likheter i lärarnas syn på undervisning och 

förhoppningen var att få likheter i de frågor vilka rörde läroplanen, exempelvis fråga 4. i 

intervjun. om hur lärarna anpassade sin undervisning för att få med vardagen i matematiken 

och fråga 5. under intervjun om hur matematiklärarna anpassade undervisningen för att få 

med matematikhistoria. De här båda frågorna finns beskrivna i Lgr 11 och finns med i 

uppsatsen under avsnittet, Vad säger styrdokumenten.  

Malmer (2002) skriver att matematik kan verka främmande för elever, att eleverna kan se 

matematik som ett speciellt språk långt ifrån deras eget. Därför är det viktigt att lyssna till 

eleverna i matematiken och anpassa det matematiska språket utefter eleverna. (Malmer, G, 

2002). Det här gör det till en viktig del i matematikundervisningen, att få med just 

vardagsmatematik, men även matematikhistoria i undervisningen. För att eleverna ska känna 

att de har en anknytning och förståelse med det matematiska språket och dess historia. Här 

skall även svar på frågeställning tre kunna tydas ut i de svar de olika matematiklärarna givit. I 

läroplanaen Lgr 11 står det under syftet med matematik att eleverna skall kunna visa upp 

problemlösning i vardagliga situationer och även kunna en del av den matematiska historien 

bland annat talsystem i olika kulturer, men även kunna använda sig av ny teknik i ämnet 

matematik. (Utbildningsdepartementet, 2011) Här har lärarna svarat lite olika på de frågor 

som rörde just den här delen av läroplanen. Svaren är till för att tolka hur noga de båda 

pedagogikerna följer läroplanen.  

Alla lärare har exempelvis i intervjuerna svarat att de inte använder sig av några sociala 

medier i undervisningen vilket kan ses som en form av användning av ny teknik i 

undervisningen. Däremot har matematikläraren i klass tre traditionell skola använt sig av att 

eleverna gjort sin matematikläxa på datorn vilket är en form av teknik i undervisningen. Alla 

matematiklärarna har givit svar på olika former av vardagsmatematik och det är ungefär lika 

för de båda skolorna hur bra de är på att använda sig av vardagsmatematik i undervisningen. 

Två av lärarna gav mycket konkreta exempel på vad de gjorde för att ta med 

vardagsmatematik i undervisningen. Det var de båda lärarna i den traditionella skolan. 

Exempelvis använde matematikläraren i klass fem traditionell undervisning sig av en 

dagstidning i undervisningen. Alla fyra matematiklärarna gav konkreta exempel på vad de 

gjorde för att ge matematiken en anknytning till elevernas vardag.  

Även i frågan om vad matematiklärarna gör för att få med matematikhistoria har alla fyra 

matematiklärarna svarat att de använder sig av olika former av räkning med andra kulturer till 

exempel. Matematikläraren i årskurs tre på den traditionella skolan hade även låtit eleverna 

tillverka egna talsystem i samband med att eleverna arbetade med historia och talsystem. 

Matematikläraren i årskurs fem på montessoriskolan använde sig av en bok om gamla mått i 

undervisningen. Under den sista frågan i intervjun hur de olika matematiklärarna ser på sin 

roll som matematiklärare har alla matematiklärare svarat ganska olika. Alla matematiklärarna 

har svarat att de försöker att individualisera undervisningen, och på bästa sätt få varje elev att 

lära sig utifrån sina egna förutsättningar. Matematiklärarna måste även lägga upp sin 

undervisning efter målen i läroplanen, vilket matematiklärarna gjorde. Matematikläraren i 

årskurs tre på montessoriskolan svarade att det viktigaste i undervisningen var att eleverna 

nådde målen, men även att de fick en bra förståelse i matematik för vad eleverna gjorde för att 

uppnå målen. Matematikläraren i årskurs tre på den traditionella skolan svarade att det 

viktigaste med matematikundervisningen var att kunna individualisera på rätt sett för varje 
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elev och att varje elev får en chans att lära sig matematik på den nivå eleven befinner sig men 

sträva mot att uppnå målen i matematik. Matematikläraren i årskurs fem på montessoriskolan 

ansåg att det viktigaste med matematikundervisningen var att eleverna tycker att matematik är 

roligt och att eleverna får en förståelse för grunderna i matematik. Matematikläraren i årskurs 

fem på den traditionella skolan ansåg att det var viktigt att variera undervisningen i matematik 

för att eleverna inte skall tappa intresset för matematik. Enligt Magne(1998) är det viktigt att 

elever får stöd och stimulans för att lära sig matematikens grunder och svårigheter. Vilket alla 

matematiklärare som blivit intervjuade arbetar efter utifrån den pedagogik de arbetar med. 
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4 DISKUSSION 
 

I den här delen av examensarbetet kommer resultat av bakgrund och resultat för varje 

pedagogik att sammanfattas. Skribentens egna slutsatser av undersökningen och arbetet 

kommer att beskrivas tillsammans med de två tidigare genomförda undersökningarna som 

finns med i examensarbetet. Diskussionsavsnittet innefattar delarna: Sammanfattning, 

tillförlitlighet, teoretisk tolkning och förslag till fortsatt forskning inom ämnet. Det här 

avsnittet finns med för att knyta samman hela examensarbetet. 

 

4.1 Sammanfattning   

 

I den här delen av diskussionsavsnittet kommer de båda pedagogikerna att sammanfattas dels 

en del av bakgrunden med litteraturstudien och dels med vad de olika intervjuerna och 

observationerna har gett. 

 

 

4.1.1 Sammanfattning  montessoripedagogik 
 

De resultat som kommit fram i montessoripedagogiken och på montessoriskolan är att 

grundtanken i montessori är att alla barn kan och vill lära sig utifrån sina egna förutsättningar. 

Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds (2008) skriver att Maria Montessori tror att rörelse 

har stor betydelse för inlärningen, att barn har en egen drivkraft till att vilja röra sig och 

upptäcka nya saker. När ett barn skall lära sig något nytt  övar barnet på det nya tills det blir 

perfekt. Då har även händerna en stor betydelse vilket ökar koncentrationsförmågan enligt 

montessoripedagogigen. (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). Materialet i 

montessoripedagogiken är mycket konkret och går från konkret mot mer abstrakt. Specifika 

material som finns att tillgå i montessorimatematiken är till exempel guldmaterialen för att 

öva på talsorter och talföljd. Eller andra konkreta material som räknestavarna som kan 

användas för att eleverna skall lära sig tiotal. Det finns montessorimaterial för alla fyra 

räknesätt och även för bråkräkning, och räkning med decimaler (Skjöld, Wennerström, 

Bröderman, Smeds 2008). Här kan elever lära sig nya begrepp i matematiken genom att träna 

på materialet för det nya begreppet tills det att den nya kunskapen sitter. Eleven behöver inte 

ha förståelsen för materialet i början utan det kommer ju mer eleven tränar. Läraren i 

montessori skall vara som en mentor eller hjälpreda för eleverna då eleverna lär sig nya saker 

och tränar på dem. Det är eleverna och inte läraren som står i centrum i en montessoriklass 

och montessoriklasser är indelade med olika åldrar av elever i varje klass. Enligt Maria 

Montessori var det här bra för att eleverna mötte människor i olika åldrar i sin familj eller på 

sin fritid. Det skall främja svaga elever då de inte behöver känna att de kommer efter sina 

jämnåriga kompisar i klassen eftersom det även finns elever som är yngre än dem i samma 

klass (Skjöld, Wennerström, Bröderman, Smeds 2008).  

På den montessoriskola där jag intervjuat lärare och i de klasser den här undersökningen är 

genomförd är det två årskurser i varje klass och så även i klass tre-sex och klass fyr-fem där 

intervjuer och observationer är genomförda. De matematiklärare som intervjuats på 

montessoriskolan har montessorimaterialen till stöd i undervisningen då de har 

matematiklektioner vilket de har fyra gånger i veckan. Annars använder eleverna 

montessorimatematikmaterial på arbetspass lektionerna vilka är lektioner då eleverna 

bestämmer själva vad de skall arbeta med. Matematiklärarna anser att montessorimaterialet är 

konkret och bra vid inlärning men att vitsen med materialet är att det skall gå mot ett mer 
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abstrakt tankesätt för att eleverna skalll få in det abstrakta tänkandet i matematik. 

Matematiklärarna i de båda klasserna gav också bra konkreta förslag till hur de arbetar för att 

få med elevernas vardag i matematiken. De har även olika ideér till hur de arbetar med 

matematikhistoria.  I vardagsmatematiken arbetar de exempelvis med att räkna bilar som 

lärare för årskurs fem tog som exempel eller som matematikläraren i årskurs tre tog exemplet 

med att räkna ut hur mycket eleverna idrottar i veckan. I matematikhistoria hade de arbetat 

med matematik från olika kulturer och även med gamla mått.  

 

4.1.2 Sammanfattning traditionell pedagogik 
 

I den traditionella pedagogiken finns det inte någon speciell pedagogik som den traditionella 

skolan rättar sig efter utan det betyder att lärarna använder en reguljär undervisning och det är 

upp till skolan själv att använda bästa möjliga material och pedagogik i undervisningen. Men 

många anser att den traditionella skolan har fått mycket av Vygotskij och Piaget som grund 

för undervisningen.  

Lev Semjonovitj Vygotskij ansåg att människan lär sig via olika psykologiska nivåer en där 

delarna logiskt minne, begreppsuppfattning och förmåga att variera och sålla sin 

uppmärksamhet ingår vilket kan kallas sociokulturell syn på inlärning (Bråten, I red. 1998) 

En modell där olika problem behandlas från annorlunda beteenden i skolan hos svaga elever 

till de elever som är väldigt intelligenta inom något område. Det är den kulturhistoriska 

modellen vilken Vygotskij lade grunden till som väckt intresse även i den svenska skolan och 

därför finns med i det här examensarbetet. Det är en av de pedagogiker 

matematikundervisningen i den traditionella skolan bygger på. Ett exempel är hur de olika 

formerna av uppmärksamhet går från naturliga till att vara kulturellt betingade (Bråten, I red. 

1998 ). På det här viset kan eleven själv styra sin egen förmåga att ta beslut och även sin 

förmåga att minnas och vara uppmärksam. Vilket är viktigt vid matematisk inlärning och 

talnötning exempelvis. Det tillämpas i den traditionella skolan. 

Jean Piaget ansåg att det enligt Maltén, (Maltén, A 1999) finns tre olika nivåer av hur en elev 

lär sig olika saker. Det går inte att lära sig något från nivå tre om eleven inte är klar med nivå 

två än allt har sin tid. Det här medför enligt Piaget att en lärare inte kan lära en elev uppgifter 

den inte har kommit till i den utvecklingsfas då eleven är mottaglig för kunskapen (Maltén, A 

1999). Det här gäller även för den traditionella matematiken då det är påtagligt om en elev är 

mottaglig för det läraren har för avsikt att lära ut eller inte.   

 

I den traditionella pedagogiken finns matematikmaterial som tangrampussel för att träna 

logiskt tänkande eller centimomaterialet  för att träna de fyra räknesätten, men även för att 

träna division och multiplikation och logiska block, vilka kan användas med fördel för att 

träna bråkräkning med hela och delar. Materialen i den traditionella pedagogiken går att 

använda på många olika vis. Lärarens roll i den traditionella skolan är enligt Malmer (2002)  

att lägga upp sin undervisning så att den på bästa vis skapar en bra situation för att barnen ska 

lära sig matematik. Vilket också ska medföra att barnen får prata matematik och att det är 

”högt i tak” i undervisningen. Matematiklärare bör också ha en bra utbildning och kunnighet 

inom sitt ämne för att kunna förändra undervisningen så den passar för alla elever. För att alla 

elever skall få den kunskap de behöver. 

 

På den traditionella skola där intervjuer och observationer genomförts i den här 

undersökningen har intervjuer med två matematiklärare genomförts och observation i en 

klass.  Intervjuer genomfördes med matematiklärare i klass tre och klass fem men enbart 

observationer i klass tre. De två matematiklärarna säger under intervjuerna att de arbetar med 
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att de ritar mycket matematik och tillverkar egna matematikspel. Eleverna i klass tre hade 

tillverkat egna linjaler som en form av laborativt material. De undervisar även med material i 

matematik som till exempel centimomaterialet vilket används till alla fyra räknesätt men även 

för bråkräkning eller division och multiplikation. De arbetar även mycket med 

vardagsmatematik då de har använt sig av matematikläxa via datorn, matematikläraren i klass 

tre och matematikläraren i klass fem säger att de arbetar mycket med tidningar i 

undervisningen och att de har vardagsmatematik-kort de använder sig av. Matematikläraren i 

klass fem hade till exempel låtit eleverna inreda ett fiktivt rum för att träna skala och att rita 

skala här kommer  även kostnader för möbler med mera in som en form av vardagsmatematik 

i undervisningen. I matematikhistoria arbetar matematiklärarna med räkning från olika 

kulturer och matematikläraren i klass tre har även låtit eleverna tillverka egna tal för att träna 

positionssystemet.   
 

4.2 Tillförlitlighet 

 

I den här delen av diskussionsavsnittet kommer resultatet att diskuteras om det ger en 

överensstämmande bild av det undersökta eller om det är något som fått mer eller mindre 

plats i undersökningen av pedagogiken och de två skolorna med intervjuade lärare. Tillika 

kommer att beskrivas om allt material samlats in på likartat vis. 

 

De två skolorna som valts ut för undersökningen är representativt valda eftersom de ligger i 

samma område av staden, det vill säga de har samma upptagningsområde av elever. De båda 

skolorna skiljer sig dock då montessoriskolan är en privat mindre skola utan högstadium och 

den traditionella skolan är en kommunal större skola med högstadium. Urvalet av elever på de 

båda skolorna är däremot lika för båda skolorna, eftersom det är en klass fem och en klass tre 

på båda skolorna. Det går ungefär lika många elever i alla fyra klasserna som har observerats 

och där matematiklärarna har intervjuats. Däremot blev montessoriskolan överrepresenterad 

under observationerna då det gick att genomföra observationer i både klass tre och klass fem 

på den skolan. På den traditionella skolan gick det enbart att genomföra observationer i klass 

tre. Då några föräldrar hade skrivit i de utlämnade breven att de inte ville att deras barn skulle 

deltaga under observationen och klassläraren ville då inte låta de eleverna vara i ett annat rum 

under observationen. Det kan tänkas att den traditionella skolan blivit något under-

representerad i undersökningen med tanke på observationerna.  

 

Intervjuerna kunde däremot genomföras med alla fyra matematiklärare och de har genomförts 

på likadant sätt med varje matematiklärare. De frågor som intervjuerna bestod av, uppfattades 

på rätt sätt av alla intervjuade lärare. Intervjuerna har tagit mellan tjugo minuter och fyrtio 

minuter beroende på hur mycket de intervjuade matematiklärarna har svarat på de sex 

frågorna som togs med i intervjuerna. Jag hade valt att lägga upp frågorna efter syftet med 

matematik i Lgr 11 och jag tyckte att de täckte ganska bra för att kunna klarlägga och eller 

besvara de frågeställningar som finns med i arbetet och syftet i examensarbetet. Jag ville att 

matematiklärarna skulle ge uttömmande svar med egna ord, därför fick matematiklärarna inte 

veta frågorna innan intervjuerna. Matematiklärarna fick enbart veta vad undersökningen hade 

för syfte, att det var matematik som skulle studeras. En fråga som i efterhand borde ha varit 

med i intervjufrågorna är hur matematiklärarna själva ser på pedagogikens roll i matematiken 

exempelvis. Det hade kunnat göra reliabilitet och validitet bättre. Vad som dessutom kunnat 

förbättra relaibilitet och validitet är om färre huvudfrågor hade ställts men fler följdfrågor i 

stället under intervjuerna. Validitet och reliabilitet hade vidare blivit bättre och mer jämförbar 

om det hade gått att genomföra observationer i alla klasser och om undersökningen hade 
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genomförts i mitten av terminen då inte matematiklärarna varit så stressade runt terminstart. 

Det här har inverkan på valet av metod också med för och nackdelar av  metodvalet. Då valet 

av metod med intervjuer och observationer blivit bättre om fler observationer gått att 

genomföra. Vad gäller litteraturstudien hade resultatet blivit bättre om det hade forskats mer 

runt den valda litteraturen, kort sagt om arbetet hade pågått under längre tid med mer tid för 

bakgrund men även mer tid för fler intervjuer och observationer. Det här är olika medel som 

hade kunnat användas för att undersökningen skulle bli bättre i reliabilitetssynpunkt och 

validitetsynpunkt. Men med de metoder som använts har jag försökt att få fram bästa möjliga 

resultat på ett så objektivt vis som möjligt. 

 

4.3 Teoretisk tolkning 

 

I den här delen av diskussionsavsnittet kommer jag att knyta samman frågeställningarna med 

resultaten och de tidigare undersökningarna. Jag kommer att ta med egna åsikter och knyta 

samman dem med de övriga resultaten. Men jag börjar med de tre frågeställningarna och hur 

resultaten från de båda pedagogikerna kan besvara dem.     

 

 

De tre frågeställningarna som ställdes i början av examensarbetet är: 

 

1) Hur påverkas matematisk inlärning för elever av montessoripedagogik respektive 

traditionell undervisning? 

2) Hur undervisar lärare i de olika pedagogikerna? 

3) Hur bra förhåller sig pedagogiken till läroplanen?   

 

Montessoripedagogik och montessoriskola 

 

Vardagsmatematik och matematikhistoria är båda delar som finns med i målen för matematik 

i årskurs 1-3 och årskurs 4-6 i Lgr 11.  Därför tyckte jag att det var viktigt att ta med frågor 

om de områdena för att se vad de olika matematiklärarna svarade på de frågorna. Det var även 

av betydelse för undersökningen hur de olika matematiklärarna undervisade i pedagogiken för 

att kunna besvara de tre frågeställningarna. Frågeställning 1. hade eventuellt varit enklare att 

besvara om undersökningen även hade innefattat ett barnperspektiv. 

 

De två matematiklärarna på montessoriskolan har under intervjuerna berättat att de använder 

sig av matematikboken under varje matematiklektion och att de brukar ha genomgång någon 

gång varje vecka med nya begrepp eller med repetitionsgenomgångar. Matematiklärarna 

använder montessorimaterialet som stöd i undervisningen när eleverna behöver. De arbetar 

mot att nå målen i matematik och att eleverna ska förstå vad de gör när de når målen enligt 

matematiklärare i årskurs tre. Matematikläraren i årskurs fem tycker att det är viktigt att få 

eleverna att tycka om matematik och att eleverna skall fortsätta att tycka om matematik när de 

blir äldre. Matematiklärarna säger även att de arbetar med det material som behövs för 

tillfället i undervisningen såsom volymmått eller olika vikter. De arbetar också med 

utomhusmatematik för att eleverna skall få en konkret bild av något nytt abstrakt begrepp som 

exempelvis begreppet omkrets som matematikläraren i årskurs tre gick igenom under 

observationen. Under observationerna undervisade lärarna som de berättade under 

intervjuerna med matematikboken en stund. Matematiklärarna hade även genomgång i början 

av lektionen för att få eleverna intresserade av ett nytt begrepp och därefter arbetade eleverna 

självständigt. Matematikläraren och montessorimaterialet hade eleverna som stöd då de 
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räknade. Det här stämmer in på trestegsmetoden i montessori vilken enligt Signert (Signert, K 

2000) går ut på att få eleverna intresserade av ett nytt begrepp och sedan låta dem få tid att 

träna på det de lärt sig för att till sist själva få visdom i att de faktiskt kan det de lärt sig 

(Signert, K 2000).   

De här svaren under intervjuerna stämmer in på frågeställning 2. Hur matematiklärarna 

undervisar i de olika pedagogikerna.  

I frågeställning 3. Om hur bra pedagogiken förhåller sig till läroplanen Lgr 11. Ville jag få 

svar på hur matematiklärarna arbetar med vardagsmatematik och matematikhistoria.  Maria 

Montessori ansåg att eleverna skulle lära sig ny kunskap på en nivå vilken var lite högre än 

vad de själva hade kommit upp till. För att därefter träna på det svåra tills dess att eleven kan 

det (Wennerström, Bröderman, Smeds 2008). Matematiklärarna på montessoriskolan arbetar 

med vardagsmatematik på en nivå som eleverna kan göra till sin egen de räknar till exempel 

bilar eller så arbetar de med vardagsmatematik i andra ämnen såsom hemkunskap eller slöjd. 

Här kommer matematiken in även i idrotten i orientering eller när eleverna räknar ut hur 

många timmar per vecka de idrottar. Enligt Maria Montessori var det viktigt att vardagen 

fanns med i all undervisning. I de tidigare genomförda undersökningarna i ämnet hade 

Aspgren och Krusenvik (2007) kommit fram till att ren ämneskunskapen var viktig för att 

kuna följa läroplanen. Bergsland och Tenser (2010) hade kommit fram till att 

montessoripedagogiken var såpass läroplansanpassad att det inte behövdes så mycket 

ändringar i undervisningen för att kunna följa läroplanen.  

 

Montessorimaterialet är väldigt konkret och anpassat till att kunna gå från konkret till abstrakt 

i montessorimatematiken. För att eleverna skall kunna få ett abstrakt tänkande från väldigt 

handfasta konkreta material. Det här är bra för att konkretisera matematiken och ge 

exempelvis de abstrakta siffrorna en konkret innebörd för eleverna (Hainstock, E, 1999). 

Fördelarna med montessorimatematik är även att då barnen möter svåra problem som 

exempelvis Pythagoras sats så har de redan såpass mycket kunskap om begreppet från tidigare 

matematik att de inte uppfattar de nya problemen svåra. (Skjöld, Wennerström, Bröderman, 

Smeds 2008) Det här kan tillika ske även om barnen kanske inte förstår allt under sin 

matematiska inlärningsperiod. Det finns även i montessoriundervisningen mycket tid för 

eleverna att träna matematik även på arbetspasslektionerna då de arbetar med det rena 

montessorimaterialet. 

 

Men nackdelar som finns med montessorimaterialet och med montessoripedagogiken 

tillexempel är att materialet är styrt och endast går att använda till ett enda begrepp även att 

materialet är relativt dyrt. Dessutom att det finns såpass olika montessoriskolor och att 

matematiklärarna använder sig av olika mycket material i undervisningen beroende på vilken 

montessoriskola det är och hur styrd montessoripedagogik skolan har. Fler nackdelar mot 

materialet och pedagogiken kan vara att eleverna sitter mycket stilla och att de sällan får 

raster. Även att materialet är såpass styrt i början att det hämmar den egna kreativiteten och 

fantasin hos eleverna. Det kan även vara svårt för elever som gått montessoriskola länge att 

sedan anpassa sig till en traditionell skola om de någon gång under skoltiden byter till en 

traditionell skola.   

 

Traditionell pedagogik och traditionell skola 

 

Här kommer resultat från den traditionella pedagogiken knytas samman med de tre 

frågeställningarna. 

De  båda matematiklärarna på den traditionella skolan arbetar både med vardagsmatematik 

och med matematikhistoria på bra vis. De har arbetat med räkning från andra kulturer och 
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med att tillverka egna siffror och talsystem. Eleverna i årskurs tre traditionell skola tillverkade 

egna talsystem. Under observationen i årskurs tre på den traditionella skolan kunde 

vardagsmatematik ses. Eleverna arbetade med vardagsmaterial som legobitar och gem, även 

en tiotal stav kunde användas för att träna större och mindre än. Eleverna tränade även 

mätning genom att mäta med en linjal som inte började från noll. Här undervisade läraren på 

det sätt som hade framkommit under intervjun. Eftersom eleverna arbetade hälften av 

lektionen två och två och hälften enskilt.  

Det här är enligt Unenge (1999) mycket viktigt i matematiken i grundskolan att det finns en 

anknytning till elevernas vardag med vardagliga saker och situationer.  Det hade 

matematikläraren tagit fasta på med tanke på materialvalet.   

 

Här kommer även de två första frågeställningarna in, om hur inlärningen i matematik 

påverkas av den traditionella pedagogiken och hur läraren undervisar i pedagogiken.  

Matematikläraren där observationen genomfördes på den traditionella skolan arbetade inte så 

mycket med matematikboken utan ägnade mycket tid av undervisningen till att spela 

mattespel för att få in det som visades i matematikboken men även för att träna tabeller till 

exempel. Matematikläraren i klass tre arbetade även mycket med vardagsmatematik även på 

skolgården där de hade en tallinje de arbetade med. I den traditionella pedagogiken och på 

den traditionella skolan kunde matematiklärarna välja från olika pedagogiker och plocka de 

delar de ansåg var bäst för undervisningen och eleverna. Det här gällde för de båda 

intervjuade matematiklärarna, de försökte att variera matematikundervisningen på olika vis 

för att eleverna skulle tycka att det var roligt och spännande och inte tappa intresset för 

matematik. Vilket är vad Adler (2007) säger är problemet i matematikundervisningen att 

eleverna tappar motivationen och får negativa känslor för ämnet. Därför är det viktigt att hitta 

olika sätt att öka motivationen hos eleverna (Adler, B 2007). Det har de båda 

matematiklärarna arbetat med i sin undervisning för att eleverna skall lära sig matematik på 

bästa möjliga vis. Vilket stämmer in på hur de båda matematiklärarna undervisar i 

pedagogiken vilket var avsikten med frågeställning 2.  

 

Frågeställning tre besvaras löpande i texten och den gick ut på hur bra pedagogiken följer 

läroplanen Lgr 11. Vad de båda matematiklärarna har sagt under intervjuerna och under 

observationen i årskurs tre tyder på att de båda matematiklärarna försöker att lägga upp 

undervisningen med hänsyn till läroplanen. De arbetar både med vardagsmatematik och med 

matematikhistoria och de arbetar ibland i grupp och ibland enskilt. Matematiklärarna försöker 

också att variera undervisningen för att eleverna skall tycka att matematik är ett roligt och 

spännande ämne. Det här tycker båda matematiklärarna på den traditionella skolan är viktigt. 

De tidigare undersökningarna som hade gjorts i ämnet har tagit fasta på att den traditionella 

matematiken har många olika sidor och att det är upp till matematikläraren att göra det bästa 

av pedagogiken som jag tolkar de tidigare genomförda undersökningarna inom ämnet. I 

enlighet med Maltén (1999) har Piaget synen att en elev lär sig i tre olika stadier och att en 

elev inte kan ta till sig ny kunskap innan eleven kommit upp till den kunskapsnivån där den 

nya kunskapen passar in. (Maltén, A 1999). Maltén (1999) skriver att det inte går att ge en 

elev kunskap i ett stadium eleven inte är mogen för. Det här är intressant i den traditionella 

pedagogiken där det ofta är stora klasser och matematikläraren skall lägga undervisningen på 

en nivå som passar för alla elever. Vilket kan vara svårt då eleverna kommit olika långt i sin 

matematiska utveckling. Det här ställer höga krav på matematikläraren att alltid kunna vara 

flexibel och anpassningsbar i sin undervisning utefter läroplanen och utefter de elever som går 

i klassen.  
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Slutsatser 

 

Det skribenten anser om både montessoripedagogiken och den traditionella pedagogiken är att 

de är anpassningsbara i det mån den undervisande matematikläraren låter pedagogiken vara 

anpassningsbar. Jag tror att det betyder oerhört mycket hur matematikläraren väljer att 

anpassa sin undervisning och hur bra ämneskunskaper matematikläraren har. Vilket tidigare 

forskning på området matematik visar enligt Aspgren och Krusenvik (2007) så är det viktigt 

att matematikläraren har tillräckligt med ämneskunskaper inom matematiken. Det är vilket 

forskare kommit fram till nu, bättre för eleverna att diskutera och prata matematik än att 

eleverna enbart räknar själva i sina böcker. Det här kan genomföras i de båda pedagogikerna 

med att matematikläraren undervisar från tavlan, eller Whiteboard tavlan i 

montessoripedagogiken, och låter hela klassen vara med i diskussionen, Även att lyssna på 

eleverna och låta dem förklara hur de uppfattar ett begrepp i matematiken tror jag är mycket 

viktigt. Jag tror att eleverna lär sig mycket av matematikläraren men även att 

matematikläraren kan lära sig av eleverna, genom att fråga dem hur de tänkt om de svarat fel 

på en uppgift i matematik. Det är viktigt för att kunna vägleda eleverna och undervisa dem på 

ett matematiskt språk och sätt de förstår.  

 

På frågeställning 1. i examensarbetet, hur bra är pedagogiken för inlärningen i matematik, tror 

jag att ingen av de båda pedagogikerna är enbart bra eller enbart dålig för inlärningen i 

matematik hos elever. Det beror helt på hur matematikläraren väljer att lägga upp sin 

undervisning, och hur matematikläraren väljer att variera sin undervisning. För att eleverna 

inte skall tröttna på matematiken och få en dålig bild från början om att matematik är tråkigt 

och därför tappa intresset för matematik. Sedan kan den ena eller andra pedagogiken passa 

bättre eller sämre för olika elever, men det går inte att generalisera och på ett enkelt sätt säga 

att den ena pedagogiken är bättre än den andra. Det är oerhört viktigt att få med sig eleverna i 

sin undervisning, att eleverna får den matematikundervisning som passar bäst på individnivå. 

Om det här blir fel från början i matematikundervisningen och därefter inte ändras, finns det 

en risk att eleven får en helt skev bild av matematik. Om inte grundförståelsen och 

grundläggande begrepp finns i matematiken kan inte eleven lära sig de svåra begreppen. 

Därför är förståelsen oerhört viktig och även att eleverna tycker att matematik är roligt och 

inte tappar intresset. Här har montessoripedagogiken en bra roll i att materialet är så konkret 

och handfast, att eleverna kan lära sig matematik från ett konkret sensitivt material till ett 

abstrakt tänkande inom matematik. Men materialet i montessori är ofta låst vid ett begrepp 

inom matematik.  

 

En ny aspekt av hur pedagogiken påverkar inlärningen hos elever i matematik kan vara, hur 

engagerade föräldrar eleverna har på skolan de går på.  

Det kan tänkas att det är engagerade föräldrar som väljer en skola med montessori-inriktning 

för sina barn. De här föräldrarna kanske är väldigt delaktiga i sina barns skolgång med läxor 

och dylikt, vilket också har inverkan på hur motiverade eleverna är. Men det här kan lika 

gärna vara motiverade föräldrar som väljer en traditionell kommunal skola åt sina barn av 

samma anledning, och blir lika delaktiga i sina barns skolgång på den skolan. 

 

I den traditionella undervisningen är det upp till matematiklärarna att välja det material som 

passar bäst för den undervisning de valt och för de elever de har. Det här ger 

matematikläraren en stor valfrihet och eleverna kan använda allt material som finns i 

pedagogiken till alla olika räknesätt. Materialet är inte styrt till enbart ett begrepp eller ett 

räknesätt utan det går att kombinera till exempel centimomaterialet eller logiska block till 

olika räknesätt och begrepp. Det här tror jag är bra för att ge grundförståelsen och de 
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grundläggande begreppen inom matematik. Om matematikläraren lägger upp undervisningen 

på ett sådant sätt och med de material som passar bäst för den klass och de elever 

matematikläraren har tror jag den traditionella pedagogiken är bra för inlärningen i 

matematik. Det här är givetvis en fråga om resurser, om matematikläraren har en klass med 

tjugofyra elever kanske det är svårt att individanpassa varje lektion.  

 

I montessoripedagogiken kan matematikläraren använda det konkreta materialet som stöd i 

undervisningen, eller enbart använda materialet. Maria Montessori förespråkade användning 

av ny teknik i matematikundervisningen (Wennerström, Skjöld,  Bröderman, Smeds 2008). 

Därför kanske det kan verka konstigt att ingen av montessorilärarna använt sig av några 

sociala medier i undervisningen. Detta skulle annars kunna berika inlärningen i matematik hos 

elever. 

 

Det går att individanpassa varje lektion eftersom eleverna inte behöver vara på samma nivå i 

undervisningen. Det finns olika åldrar av elever i klassrummet och det här medför att svaga 

och yngre elever kan få hjälp. De äldre eleverna kan till viss del hjälpa de yngre för att 

matematikläraren skall kunna koncentrera sig på enskilda elever. Resurserna finns inom 

montessoripedagogiken via materialet, och med hjälp av att matematikläraren gör eget 

material och använder matematikboken till hjälp i undervisningen. 

Det finns en stor skillnad i undervisning i de båda pedagogikerna där Maria Montessori enligt 

Hainstock (1999) ansåg att det är bäst för eleverna är att de använder sig av konkret material, 

men att eleverna inte nödvändigtvis behöver ha förståelse för begreppet materialet är anpassat 

till från början. I den traditionella pedagogiken beskriver Piaget i sin tre kunskaps nivåers syn, 

att det inte går att lära en elev något om eleven inte kommit upp till kunskapsnivån för 

uppgiften ännu (Maltén, A 1999). Här är det något motsägelsefullt om eleven skall ha en 

förkunskap inför ett nytt begrepp eller om eleven lär sig begreppet via de konkreta materialen. 

Det här kan bestämmas utifrån vad som passar bäst för eleven, och vad som passar bäst för 

matematikläraren att lära ut från materialet och pedagogiken.  

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

I det här avsnittet ges förslag på vad man kan göra för att gå vidare med de slutsatser, och de 

resultat som arbetet har medfört i ett kommande arbete som matematiklärare, men även vad 

man kan göra för att förbättra arbetet. Förslag till fortsatt forskning och praktiska 

tillämpningar i arbetet kan vara att göra en djupare genomgång om pedagogikerna med att ta 

med ett elevperspeltiv och intervjua elever. Eller att man följer en elev från sex- års och 

vidare i de båda pedagogikerna för att ta reda på hur bra pedagogikerna är för 

matematikundervisningen från ett längre elevperspektiv. Det kan vara intressant att ta reda på 

vad eleverna tycker om hur bra de lär sig med olika konkreta material i 

montessoripedagogiken eller mångfalden av material i den traditionella pedagogiken. Det kan 

också vara bra att ta med de Nationella Proven, i en större undersökning, för att kunna urskilja 

om det skiljer sig i resultat för de båda skolorna. En annan variant av fortsatt forskning kan 

vara att man gör samma undersökning på fler skolor, för att göra en större undersökning med 

fler lärares synpunkter. Man kan även tänka sig att man gör undersökningen med 

matematiklärare som arbetat både med montessoripedagogik och traditionell pedagogik för att 

få reda på vad de tycker skillnaden i pedagogiken är. Det här skulle vara bra för 

undersökningen om det hade varit en undersökning under en längre tidsperiod och med mer 

resurser. Jag kan också tänka mig att det går att genomföra undersökningen på ett annat 

stadium, till exempel på en högstadieskola. Där kan undersökas hur pedagogikerna förbereder 
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eleverna för gymnasiestudier eller vidare mot högskolestudier. Det som kanske är viktigast för 

pedagogiken i matematik för elever är att eleverna får grunderna i matematik och förstår vad 

de gör. I den här frågan kan lärare från de båda pedagogikerna ta lärdom av varandra. Därefter 

är det upp till matematiklärarna att göra en såpass bra undervisning med den pedagogik de 

undervisar i att eleverna får grundläggande och senare avancerade kunskaper i matematik. 

Matematiklärare inom båda pedagogikerna kan ta lärdom av varandra via det här 

examensarbete. Här har även jag som blivande matematiklärare lärt mig att det största 

ansvaret ligger på mig som lärare, och här har jag den valda pedagogiken som stöd då jag 

skall ut i skolvärlden och undervisa.  
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Bilaga 1.  

 

Intervjufrågor till en lärare i årskurs fem och en lärare i årskurs tre. 

 

1) Vilka  specifika material och hjälpmedel använder eleverna under 

matematiklektionerna? 

 

 

2) Använder ni några sociala medier i er matematikundervisning? 

 

 

 

3) Hur mycket arbetar eleverna självständigt med matematik och hur ofta arbetar de i 

grupp? 

 

 

4) Hur arbetar ni med matematik för att ge matematiken en anknytning till elevernas 

vardag? 

 

 

 

5) Hur arbetar ni med matematikundervisningen för att få med matematikhistoria? 

 

 

 

6) Hur ser du på din roll som matematiklärare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.   

 



 52 

Intervjuer med matematiklärare på montessoriskolan. 

 

Intervju med en matematiklärare årskurs tre montessori skola. 

 

1) Intervjuaren: vilka  specifika material och hjälpmedel använder eleverna under 

matematiklektionerna? 

 

Lärare klass 3 Montessori-  Utefter hur mycket stöd de behöver har de olika hjälpmedel. 

Olika hjälpmedel som multiplikationstabeller och taltabeller i addition subtraktion  och 

olika enhetssystemkortkort med meter, centimeter och decimeter till exempel. Eleverna 

har stor hjälp av montessotimaterialet att de har olika montessorimaterial till hjälp i 

montessoriundervisningen. Montessorimaterialet ger stor hjälp eftersom det är såpass  

konkret och går från konkret till abstrakt material. Ett exempel är pärlmaterialet där 

eleverna bygger ental, tiotal, hundratal. Det är olika hur mycket konkret material eleverna 

behöver. Vi har olika montessorimaterial till hjälp i undervisningen för att barnen ska 

förstå. Det är väldigt individuellt hur eleverna ligger till hur mycket material de behöver. 

Det är olika när de lämnar materialet eftersom materialet är till för att de ska förstå och få 

en förståelse i matematiken. 

 

2)  Intervjuaren: Använder. ni några sociala medier i er matematikundervisning?  

Lärare klass 3 montessori:  Nej inte i trean  Vi har inte börjat med det än. 

 

3) Intervjuaren: Hur mycket arbetar eleverna självständigt med matematik och hur ofta 

arbetar de i grupp? 

 

Lärare klass 3 montessori: -De har fyra pass schemalagda i matematik per vecka. Vissa 

pass har jag genomgång i början av veckan om det som är nytt. eller 

repetitionsgenomgångar. Eleverna har ett visst antal sidor de skall göra i boken varje 

vecka och eleverna är ju olika snabba och när de är klara med sidorna får de jobba med 

extrauppgifter eller med montessorimaterialet. Det finns gruppuppgifter i boken, annars 

använder jag egna gruppuppgifter utifrån elevernas vardag som de är intresserade av 

exempel: Hur många timmar tränar jag i veckan?, Hur många timmar går jag på dans i 

veckan, Hur många timmar ägnar jag åt hästen i veckan?  

-På de fyra lektioner vi har i veckan schemalagda är vi två lärare på tre av dem.  

-Vi jobbar med gruppuppgifter från boken och egna gruppuppgifter utifrån behov hur 

klassen ser ut. En lektion per vecka arbetar vi med gruppuppgifter av de fyra schemalagda 

matematikpassen.  

 

Intervjuaren Hur sätter du ihop elever när ni jobbar med gruppuppgifter är det starka och 

svaga eller hur gör du? 

Lärare klass 3 montessori: -Jag sätter ihop elever när de ska jobba i grupp så jämna elever 

som möjligt, kanske inte sätter ihop de två skarpaste eleverna.  

Intervjuaren: -Hur många elever är det i varje grupp när ni jobbar med gruppuppgifter? 

 

Lärare klass 3 montessori: -Vi arbetar i grupp med två och två tre och tre eller fyra och 

fyra. Det beror på vad de skall göra under gruppuppgifterna. Det varierar med två till 

fyra elever per grupp beroende på uppgiften vad de gör vissa laborativa uppgifter eller 

praktiska kanske de behöver vara tre på för att mäta eller hålla något. Det kan även 

vara utomhusmatematik under gruppuppgifterna. 
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4) Intervjuaren: -Hur arbetar ni med matematik för att ge matematiken en anknytning till 

elevernas vardag? 

 

Lärare klass 3 montessori: – Vi arbetar med elevernas vardag i matematik till exempel 

räkna ut hur mycket eleverna idrottar varje vecka, hur många timmar de tränar i 

veckan eller i orientering på gymnastiken med skala. På hemkunskapen kommer också 

vardagen in i matematiken med bakning, mäta, hälla och väga upp ingredienser till 

exempel. 

 

5) Intervjuaren: -Hur arbetar ni med matematikundervisningen för att få med 

matematikhistoria? 

 

Lärare klass 3 montessori: -En del av matematikhistoria kommer vi in på i trean fyran 

då man kommer in på hjulets historia eller då man pratar om hur man byggde hus i de 

gamla grekernas Rom. Man kan väva in det här i själva matematikundervisningen. Vi 

arbetar med historia då vi börjar med ett nytt område i matematiken. Det är bra att man 

kan ta tillvara på att få in matematiken i olika ämnen som historia. Även i praktiska 

ämnen kommer matematikhistoria in då man pratar om gamla mått som tum och 

sådana.  

 

6) Intervjuaren: -Hur ser du på din roll som matematiklärare? 

Lärare klass 3 montessori: -Det viktigaste jag ser i matte är att jobba mot målen efter 

läroplanen mot nationella proven att varje elev så långt det går skall bli godkänd och 

att eleverna ska förstå vad de gör när de når upp till målen. Det viktigaste är att 

försöka se varje barn och att de får in förståelsen. Viktigt att man pratar matematik 

med dem så att de når målen att det inte fattas massa olika moment. Det här gör vi för 

att matematiken inte ska bli mekanisk. Just förståelsen i matematik tycker jag är det 

viktigaste.  Jag tycker att montessorimaterialen är bra men även läroböckerna eftersom 

vi använder böcker i matematik från årskurs tre.  På matematiklektionerna arbetar 

eleverna med läroboken då använder de montessorimaterialet som stöd och hjälp. 

Annars jobbar eleverna med montessorimaterialet under de schemalagda arbetspassen. 

 

 

Intervjufrågor till en matematiklärare i årskurs fem montessori skola. 

 

1) Intervjuaren: -Vilka  specifika material och hjälpmedel använder eleverna under 

matematiklektionerna? 

 

Lärare klass fem montessori: -Vi använder material utifrån var eleverna är någonstans 

i matematiken. Vi gör tillexempel egna linjaler då vi jobbar med olika längder. Vi 

använder leksakspengar för att lära sig att köpa och sälja saker till varandra och ge 

tillbaka rätt växel. Så använder vi mycket montessorimaterial, jag hämtar in material 

då det behövs det kan vara konkreta material med klockspel eller volymmaterial med 

deciliter, matsked, milliliter. Till exempel snottrer använder vi och olika material för 

att träna tabeller.  

Intervjuaren: -Hur ofta använder ni matteboken och hur ofta andra material?  

 

Lärare klass fem montessori: -Vi använder matteboken en stund under alla fyra 

matematiklektionerna vi har i veckan. I matteboken finns problemlösningsuppgifter 

där vi jobbar två och två eller tillsammans från tavlan. Vi är tjugo elever i klassen. 
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2) Intervjuaren: -Använder ni några sociala medier i er matematikundervisning? 

Lärare klass fem montessori: - Nej vi använder inga sociala medier i undervisningen? 

Men det skulle kunna tänkas ge matteläxan på Facebook. 

 

3) Intervjuaren: -Hur mycket arbetar eleverna självständigt med matematik och hur ofta 

arbetar de i grupp? 

Lärare klass fem montessori: -Det är ju en del egenarbete för att det är viktigt att jobba 

själv i matte till exempel i matteboken.  Däremot kan man tänka att de jobbar 

tillsammans ibland i matteboken och när vi jobbar med problemlösningsuppgifter och 

så skriver vi egna tal. De jobbar även två och två med problemlösningskort. 

Intervjuaren: -Hur sätter du ihop elever då de jobbar tillsammans? 

 

Lärare klass fem montessori: -Jag försöker sätta ihop jämna elever för att båda ska få 

jobba lika mycket. Det är alltid olika vilka de jobbar ihop med, det är de vana med. 

Jag vill att de svaga ska känna att de inte får för hög nivå på uppgifter. När vi har 

problemlösningsuppgifter eller arbetar med mattekorten kanske en del hinner tolv 

uppgifter medans andra bara hinner två. Jag tycker också att eleverna lär sig bra om de 

får förklara för någon annan. 

 

4) Intervjuaren: -Hur arbetar ni med matematik för att ge matematiken en anknytning till 

elevernas vardag? 

Lärare klass fem montessori: -När barnen gör egna matte uppgifter försöker jag få att 

de gör det från sin egen värld. Det är viktigt att man har en ny mattebok som håller sig 

ajour med vardagen. Vi har bytt mattebok till ”Matteborgen” vi hade ”Alma” förut. 

Jag tror att man blir duktig på matte om man har ”Alma” men den är lite 

gammalmodig. Det är viktigt att matteboken inte är för enkel, det är många 

matteböcker som är det nu. Annars jobbar vi med vardagsmatematik i konkreta 

material med statistik och att räkna bilar ute eller räkna elevernas skonummer, det 

finns mycket vardagsmatematik på Lektion.se.  

 

5) Intervjuaren: Hur arbetar ni med matematikundervisningen för att få med 

matematikhistoria? 

Lärare klass fem montessori: Vi har ett speciellt material om matematikens historia. Vi 

har också en bok där vi räknar med gamla mått som famn och aln. Vi räknar också 

med inkaindianerna och de romerska siffrorna. 

 

6) Intervjuaren: -Hur ser du på din roll som matematiklärare? 

 

Lärare klass fem montessori: -Det är jätteviktigt att få med sig barnen det här blir 

svårare ju äldre barnen blir. Jag brukar ibland börja lektionen med att säga I dag skall 

vi göra något kul. Det är absolut mitt huvudmål att få barnen att tycka om matte. Det 

är ju mycket övning med basfärdigheter barnen måste nöta in som 10-kamrater eller 

tabeller. 

 

Bilaga 3.  
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Intervjuer med matematiklärare på den traditionella skolan. 

 

Intervju med en matematiklärare i årskurs tre traditionell skola. 

 

1) Intervjuaren: -Vilka specifika material och hjälpmedel använder eleverna under 

matematiklektionerna? 

 

Lärare klass tre traditionell: -Vi spelar mycket mattespel och i många spel kan man få 

in det som Matteboken visar, såsom taluppfattning. ”Tripolin” är till exempel ett spel 

barn tycker är roligt, men annars finns det mycket på nätet, och jag har också gjort 

mycket själv. Vi jobbar med spel då vi har rutinuppgifter exempelvis tabellträning.  

-Vi hade en mattebok i början i ettan Pixel men bytte sedan ut boken i tvåan till 

”Matematikboken” med bra strategier som barnen kan använda till svårare tal sedan. 

Det tycker vi är bra strategier som är viktigt på den här skolan. Vi skriver mycket 

mattesagor och ritar matte. Vi jobbar även med bärbara datorer till exempel 

kunskapsstjärnan. Vi har låtsaspengar, miniräknare och vår tallinje på skolgården. 

Därtill använder vi centimomaterial och unifix. 

 

2) Intervjuaren: - Använder ni några sociala medier i matematikundervisningen? 

 

Lärare klass tre traditionell:  -Nej. 

 

3) Intervjuaren: -Hur mycket arbetar eleverna självständigt med matematik och hur ofta 

arbetar eleverna med gruppuppgifter? 

Lärare klass tre traditionell: -Vi arbetar i grupper men inte så stora grupper utan helst 

två och två. Vi arbetar hälften, hälften i grupp och enskilt. Här har vi jobbat mycket 

med mönster och taluppfattning och även med volym med decilitermått och andra 

mått. Vi arbetar tre och tre då vi gör mattespel för stora grupper är inte bra eftersom 

det då kan hända att alla elever inte blir delaktiga. Vi har mycket diskussioner och 

jobbar mycket parvis.  

 

Intervjuaren: -Hur sätter du ihop elever är det starka och starka och svaga och svaga 

eller hur gör du? 

 

Lärare klass tre traditionell: - Det beror på vad syftet med uppgiften är . Det kan vara 

bra att ha de elever som har lite lättare för matte ihop och sätta de som har lite svårare 

för matte tillsammans. Ibland kan det vara bra att sätta ett barn som har lite lättare för 

matte tillsammans med ett barn som har lite svårare för matte på såvis får alla elever 

jobba på sin egen nivå. Det är ett bra sätt att lära sig själv genom att eleven får förklara 

för någon annan.  

 

4) Intervjuaren: Hur arbetar ni med matematik för att få ge matematiken en anknytning 

till elevernas vardag? 

Lärare klass tre traditionell: -Vi har jobbat med dataläxa där eleverna har gjort sin läxa 

på datorn. Här har vi använt oss av ett dataspel där vi försökt få eleverna såpass 

intresserade av matematikspelet så att de även ska vilja göra det här på fritiden. Vi har 

även gjort en tallinje ute på skolgården för att barnen även ska kunna göra ett 

mattespel på rasten och på fritiden. För att eleverna ska bli så intresserade av 

matematik att de även vill göra matematikbaserade lekar på fritiden. Vi har även gjort 

egna linjaler och mätt barnen för att få in centimeter och meter. Vi har även tänkt 
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jobba med matematik på friluftsdagen och under skoljoggen då vi mäter upp 60 meter 

och en kilometer. 

 

5) Intervjuaren: Hur arbetar ni med matematik för att få med matematikhistoria i 

undervisningen? 

 

 Lärare klass tre traditionell: Vi har jobbat mycket med de romerska siffrorna för att få 

in taluppfattning och även med Majaindianerna och i samband med det här har barnen 

fått tillverka egna symboler som ska symbolisera siffror. Vi har även jobbat med 

positionssystemet i taluppfattning och gjort ett eget positionssystem med olika fåror 

för olika tal för att arbeta med ental, tiotal och hundratal. 

 

6) Intervjuaren: Hur ser du på din roll som matematiklärare? 

Lärare klass tre traditionell: Det känns som att man gått tillbaka mer till att stå och 

berätta för barnen. Man har blivit försiktigare med att släppa barnen fritt eftersom 

forskningen visar att eleverna inte lär sig så bra på det.  

 

Intervjuaren: Kan du berätta mer om det här? 

 

Lärare klass tre traditionell: Vi har jobbat med dagens tal där barnen får ett tal vilket 

de under dagen ska komma fram till med olika möjligheter för att få fram det givna 

talet. Det här är bra för många barn där en del kanske bara kommer fram till 

subtraktion och addition medan andra barn kommer fram till mer exempelvis 

multiplikation eftersom de kan mer. Här försöker man individualisera i det lilla för alla 

elever. Jag skulle vilja att det fanns ett material som var specifikt för lågstadiet där det 

fanns olika nivåer för hur mycket eleverna kan som gick att individualisera för alla 

elever beroende på vilken kunskapsnivå eleven har. -Jag tycker att det är roligt att vara 

mattelärare men det svåraste tycker jag är att individualisera på rätt sätt. 

Det jag tycker är bra med den traditionella skolan är att jag har fritt att göra som jag 

vill att jag kan ta från vilken pedagogik jag tycker är bra och kan göra min 

undervisning som jag tycker är bra.   

 

 

 

 Intervju med en matematiklärare i årskurs fem traditionell skola 

 

1) Intervjuaren: Vilka  specifika material och hjälpmedel använder eleverna under 

matematiklektionerna? 

Lärare klass fem traditionell skola: De vanliga naturligtvis såsom penna, papper, 

radergummi med mera. Vi använder mycket material då vi ritar matematik och med de 

olika delarna i ett tal för att få in förståelsen i matematik med olika begrepp. -Vi 

använder därtill kubikcentimeterkuber (klossar) och bygger tal i bråk eller division till 

exempel. Annars använder vi olika materiel som måttband olika volym-mått och 

vikter för att eleverna ska få en bild av vad de gör för att få en djupare förståelse.  Vid 

bråkräkning kan man använda en tårta för att lära sig att en sjättedel är mindre än en 

halv även om det är en större nämnare i sjättedelen. Det här är viktigt för förståelsen i 

matematik. 

2)  Intervjuaren: Använder ni några sociala medier i er matematikundervisning? 
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Lärare klass fem traditionell skola: Nej det gör vi inte. Jag tror att de är för små för 

det.     

                                                                     

3) Intervjuaren: -Hur mycket arbetar eleverna självständigt med matematik och hur ofta                                                                    

arbetar de i grupp? 

 

Lärare klass fem traditionell skola: Vi arbetar med självständig räkning och gemensam 

undervisning i stor grupp. Vi pratar mycket matematik i stor grupp och arbetar med 

matematik gemensamt för att eleverna ska få ett bättre grepp om matematiken. Vi 

pratar problemlösning gemensamt i klassen och sedan kan eleverna ibland få lösa 

uppgifter som de sitter två och två. Ibland har vi problemlösningsuppgifter då vi 

jobbar  två och två men kan även jobba fyra och fyra eller sex och sex. Vi gjorde till 

exempel en uppgift där eleverna skulle inreda ett rum för att få in skala och 

måttberäkning därtill fick vi med kostnad för olika saker i rummet. Här jobbade 

eleverna i grupp och fick med vardagsmatematik. 

 

4) Intervjuaren: Hur arbetar ni med matematik för att ge matematiken en anknytning till 

elevernas vardag? 

Lärare klass fem traditionell skola: Tidningar  är bra att använda i matematiken 

eftersom det finns mycket som har med matematik att göra i annonser eller siffror och 

diagram i en dagstidning. Här får vi också in olika begrepp i matematiken. – Vi har 

temakort med vardagsmatte med olika anknytning till elevernas vardag med 

vardagsanknytning problemlösning. De gör korten i slutet av matematiklektioner och 

ibland har det varit två kort per vecka eleverna ska göra. De här korten är bra för att 

eleverna kan få en bild av matematiken att de ser sakerna framför sig. 

             

5) Intervjuaren: Hur arbetar ni med matematikundervisningen för att få med 

matematikhistoria? 

 

Lärare klass fem traditionell skola: Vi arbetar litegrann med matematikhistoria då vi 

pratar om hur de räknar i andra kulturer eller hur mycket saker kostade förr i tiden. 

 

6) Intervjuaren:  Hur ser du på din roll som matematiklärare? 

 

Lärare klass fem traditionell skola: Det är viktigt som matematiklärare att se var och 

en i klassrummet och viktigt att olika individer har olika sätt att lära sig på. Ibland 

använder jag katederundervisning och ibland räknar eleverna själva i boken. Det är 

viktigt att plocka det man själv tycker är bra i undervisningen. Att variera sin 

undervisning är väldigt viktigt. Det här för att det inte ska bli tråkigt för eleverna 

därför är variation bra. Ta med sig enkla saker som kan knyta an till undervisningen 

tycker eleverna är jätteroligt en ballong exempelvis. Man kan väga den och se vad den 

väger med eller utan luft. Här kan man integrera matematiken med NO 

undervisningen. 

 

 

 

Bilaga 4.  
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Missiv 

 

Brev till föräldrarna 

 

Hej! 

 Jag heter Maria Sellin Törneld och läser till lärare med inriktning mot tidigare åldrar (1-7) 

ma/no vid Högskolan i Gävle. Jag kommer att skriva mitt examensarbete nu i höst. Jag har 

valt att rikta in mig på pedagogikens betydelse för inlärningen i matematik. Jag har fått min 

idè godkänd av min handledare Sören Hector vid Högskolan i Gävle.  Jag kommer att göra 

delar av mitt examensarbete på er skola. Examensarbetet inriktas på att jämföra montessori-

pedagogik mot traditionell pedagogik. Jag kommer att göra den praktiska delen av mitt 

examensarbete i er klass bland annat. Under vecka 35 (ev. 36)  nu i höst skulle jag behöva 

göra observationer under två matematiklektioner för att se hur pedagogiken fungerar rent 

praktiskt.  

Eftersom jag valt att göra en lärarsynvinkel och ett lärarperspektiv på mitt examensarbete, 

kommer jag att göra observationer i klassrumssituationer under matematiklektioner med 

inriktning på undervisningen.  Jag kommer inte att intervjua några elever, men eleverna 

kommer att vara med under observationerna i klassrummet.  

Inga namn på lärare, barn eller skolan kommer att vara med i den färdiga rapporten. Inga 

enskilda barn eller skolan kommer att beskrivas i den färdiga rapporten. All medverkan är helt 

frivillig och ni kan närsomhelst välja att avbryta er medverkan. Jag skulle vara mycket 

tacksam om ert barn kan medverka under observationerna.  

Med vänliga hälsningar: Maria Sellin Törneld 

 

Handledare vid Högskolan i Gävle: Sören Hector   mail: shr@hig.se tel:  026-648784 

Mitt barn får delta under observationstillfällena: 

 

Barnets namn och 

klass:_________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavare 1:_________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavare 2:__________________________________________________________ 
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Bilaga 5. 

 

Missivbrev till rektorer 

 

Hej! 

 Jag heter Maria Sellin Törneld och läser till lärare med inriktning mot tidigare åldrar (1-7) 

ma/no vid Högskolan i Gävle. Jag kommer att skriva mitt examensarbete under sommaren 

och i höst. Jag har valt att rikta in mig på pedagogikens betydelse för inlärningen i matematik. 

Jag har fått min idè godkänd av min handledare Sören Hector vid Högskolan i Gävle.  

Jag är mycket tacksam över att jag får göra examensarbetet på er skola. Examensarbetet 

inriktas på att jämföra montessori-pedagogik mot traditionell pedagogik. Det är intressant att 

jämföra en montessoriskola mot en kommunal traditionell skola eftersom det är samma 

område med elever och därför likartade skolor rent geografiskt och socialt. De årskurser som 

är intressanta att behandla i examensarbetet är åk 3 och åk 5. Under sommaren kommer jag att 

skriva mycket av den teoretiska delen bland annat hur pedagogiken är uppbyggd.  Jag 

kommer att göra den praktiska delen av examensarbetet snarast då skolorna startar i höst. Det 

skulle vara oerhört bra om jag kan börja med intervjuer och observationer ganska snart inpå 

terminsstarten i höst. Jag kommer att ha en viss tidspress med min uppsats då jag ska 

genomföra ventilering av den i vecka 41. 

I början av terminstarten i höst skulle jag behöva göra observationer under två 

matematiklektioner för att se hur pedagogiken fungerar rent praktiskt. Intervjuer av två lärare 

(en lärare per årskurs) i varje skola skulle jag även vilja genomföra när skolorna startar till 

hösten.  Eftersom jag valt att göra en lärarsynvinkel och ett lärarperspektiv på mitt 

examensarbete, väljer jag att intervjua lärare och observera klassrumssituationer med 

inriktning på läraren.  Jag kommer inte att intervjua några elever, men eleverna kommer att 

vara med under observationerna i klassrummet. Jag kommer inte att filma några 

klassrumssituationer enbart anteckningar.  Jag återkommer i höst med planering om när det 

passar att jag kommer och gör mina intervjuer och observationer hoppas att det är okej. 

 

Handledare vid Högskolan i Gävle: Sören Hector   mail: shr@hig.se tel:  026-648784 

 

Med Vänliga Hälsningar och en trevlig sommar! 

 

 

Mia Sellin Törneld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:shr@hig.se


 60 

Bilaga 6.  

 

Observationsprotokoll för Examensarbete 

 

Observatör:_____________________________________________             

 

Datum och tid:__________________________________________ 

 

Plats:__________________________________________________             

 

Närvarande:______________________________________________ 

 

 

Tidpunkt Elever Läraren 

Matematikmaterial   

Arbetar i grupp   

Arbetar med vardagsmatematik   

 


