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SAMMANFATTNING 
 
BAKGRUND: Vi vill med denna studie undersöka matematikundervisning i 

Montessoriskolans tidigare skolår. Detta eftersom vi båda i vår 
utbildning specialiserat oss på matematik i de tidigare skolåren och 
det ligger oss båda varmt om hjärtat.  Våra erfarenheter och 
upplevelser är att många elever uppfattar matematik som 
någonting svårt och abstrakt. Denna uppfattning vill vi förändra 
genom att erbjuda eleverna ett lustfyllt matematiskt lärande. Vi 
tror att den medvetna pedagogen söker olika vägar till ett lustfyllt 
lärande, kanske genom andra pedagogiska förhållningssätt. Därför 
har vi valt att belysa matematikundervisningen ur en alternativ 
pedagogik.  

 
SYFTE:  Syftet med vår studie är att belysa Montessorilärarnas 

uppfattningar hur Montessoripedagogiken främjar eller begränsar 
elevernas matematiska utveckling, i Montessoriskolans tidigare 
skolår.  

 
METOD:  Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi inspirerats av 

fenomenografi som forskningsmetod. Vårt val av instrument var 
halvstrukturerade intervjuer. Under studien har vi besökt fyra 
Montessoriskolor och genomfört intervjuer med totalt sju lärare. 
Under intervjuerna använde vi oss av bandspelare för att öka 
undersökningens tillförlitlighet. Vi har rättat oss efter de 
forskningsetiska reglerna. Genom att söka efter delar och helhet i 
intervjutexterna har vi analyserat och tolkat resultatet.  

 
RESULTAT: Det visade sig att flertalet lärare ansåg att det i pedagogiken inte 

fanns några begränsningar för elevernas matematiska utveckling. 
Trots detta framkom det vissa faktorer som kan begränsa. Vi 
kunde också urskilja två olika synsätt hos lärarna, en som såg 
materialet som det viktiga och en annan som såg pedagogikens 
förhållningssätt mot barnen som det centrala. Det framkom även 
att pedagogiken måste utvecklas i takt med samhället. 
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INLEDNING 
 
I Skolverkets rapport (2003) framkommer det att i dagens samhälle är matematiken i ständig 
utveckling, den används i vardagssituationer likväl som i yrkeslivet. Det är varje elevs 
rättighet att få tillägna sig matematikkunskaper. Matematikkunskaper behövs för att kunna 
fatta viktiga beslut men också för att bidra till individens ökade självförtroende. Skolans 
matematik ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Vi anser att matematik finns överallt i 
vår omgivning. Därför vill vi med detta citat belysa varför matematiken är viktig. 
 

 
Morgondagens barn kommer att ställas inför helt nya utmaningar, dels i samhället, 
till exempel vad det gäller arbete och ekonomi, dels av att vår jord hotas av 
överbefolkning, svält, miljökatastrofer med mera. Dessa hot kommer att ställa 
krav på kreativitet, uppfinningsrikedom, samarbetsvilja och globalt tänkande. Den 
utbildning vi ger våra barn idag måste alltså förbereda barnen för den verklighet 
de kommer att ställas inför. För att utvecklas kreativt måste undervisningen främja 
resonemang, problemlösning, ett ansvar och respekt för andras olikheter. Barnen 
behöver ha ett gott självförtroende, kunna arbeta självständigt, ta ansvar och vara 
kreativa för att kunna klara sig bra i samhället. Dessa egenskaper betonas inom 
montessoripedagogiken (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997, s.81). 

 
 
Många har dåliga erfarenheter och upplevelser av matematik, vilket i sin tur ger en negativ 
inställning till ämnet (Malmer, 2002). En negativ inställning följer många ända in i 
vuxenlivet. Vuxna med dåliga matematikerfarenheter kan i sin tur överföra dessa känslor till 
sina egna barn (Skolverket, 2003). Malmer menar att dagens matematikundervisning 
domineras av ett ensidigt arbetssätt, vilket begränsar elevernas matematiska utveckling. Enligt 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) ska varje enskild elev efter 
grundskolans slut tillägnat sig ett grundläggande matematiskt tänkande och dessutom kunna 
tillämpa det i vardagslivet. ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (s.4). 
 
Våra egna erfarenheter och upplevelser är att många elever uppfattar matematik som 
någonting svårt och abstrakt. Detta vill vi förändra i vår kommande yrkesroll genom att 
erbjuda eleverna ett lustfyllt matematiskt lärande. Vägen till ett lustfyllt matematiskt lärande 
är kanske lång? Dock tror vi att den medvetna pedagogen söker olika vägar till ett lustfyllt 
lärande, kanske genom olika pedagogiska förhållningssätt? Malmer (2002) anser att en 
olämplig pedagogik är en anledning till att elever får matematiksvårigheter. 
 
Med detta som grund anser vi att matematikundervisning är värd att åter lyftas fram i ljuset.  
Vi har valt att belysa matematikundervisningen ur en alternativ pedagogik, 
Montessoripedagogiken. Detta genom att undersöka lärarnas uppfattningar om vad som 
främjar eller begränsar elevernas matematiska utveckling. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med vår studie är att belysa Montessorilärares uppfattningar hur 
Montessoripedagogiken främjar eller begränsar elevernas matematiska utveckling, i 
Montessoriskolans tidigare skolår. Våra frågeställningar är: 

 
1. Vad anser lärare främja elevernas matematiska utveckling i 

Montessoripedagogiken?  
 
 2. Vad anser lärare begränsa elevernas matematiska utveckling i 

Montessoripedagogiken?  
 
 

BAKGRUND OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
I detta avsnitt kommer vi inleda med en historisk tillbakablick för att ge en uppfattning om 
hur Montessoripedagogiken uppstod. Vidare förklaras pedagogikens kännetecken och 
grundtankar, vi kommer även att fördjupa oss i några grundtankar som är av betydelse för 
resultatet. Därefter kommer vi i begreppsdefinitionen att redogöra för olika begrepp som 
används i studien. Avsnittet kommer att avslutas med teorier om matematikundervisning. 
 

Vem var Maria Montessori?  
 
Maria Montessori föddes i Italien och levde 1870-1952. Maria Montessori var det enda barnet 
i en medelklassfamilj. Hon studerade vid en teknisk skola eftersom hon ville bli ingenjör. 
Efter en tid ändrade Maria sig vad det gällde ingenjörsstudierna hon ville istället studera 
medicin. Detta var på den tiden omöjligt för kvinnor då de inte hade tillträde till medicinska 
studier. Marias far som tidigare varit emot hennes studier hade insett att hon inte skulle bli 
någon hemmafru. Något som kvinnor i medelklassen förväntades att bli. Marias mor däremot 
var ett stort stöd för henne under studiernas gång (Skjöld Wennerström och Bröderman 
Smeds, 1997). 
 
Slutligen lyckades hon bli antagen till läkarstudier, men denna studietid blev svår för Maria. 
Fadern som ogillade hennes val vände sig emot henne och de manliga studentkollegerna frös 
ut henne. De accepterade inte att en kvinna utbildade sig till läkare. Detta påverkade inte 
Marias val utan hon fortsatte ihärdigt att studera. Slutligen blev hon 1896 Italiens första 
kvinnliga läkare.  
 
Maria ingick som läkare i ett forskarlag, där kom hon att studera barn med mentala 
handikapp. Maria kom i kontakt med ett sinnessjukhus, där man placerat sinnessjuka vuxna 
och mentalt handikappade barn, vars liv var utan någon tillgång till stimulans. Hon upprördes 
av barnens situation och bestämde sig för att göra deras liv drägligare. Hon började studera 
och utveckla metoder för undervisning. Maria hade insett att barnen behövde stimulans och 
inte vård (Signert, 2000).  
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Maria Montessori blev under denna tid också kär i en av sina arbetskamrater, dr Giuseppe 
Montesano. De fick tillsammans sonen Mario. Dr Giuseppes föräldrar var emot deras 
förhållande, därför föddes deras gemensamma son i hemlighet och blev placerad i en 
fosterfamilj. Maria besökte sonen Mario så ofta hon kunde, men hon hade en stor sorg över att 
inte få nämna honom som sin egen son. Detta var troligen en av anledningarna till att hon 
ägnade sitt liv till att belysa barndomens betydelse (Skjöld Wennerström och Bröderman 
Smeds, 1997).  
 
Året 1907 öppnades Casa dei Bambini - ”Barnens hus” i Rom. Huset låg i utkanten av Rom i 
en stadsdel full av fattigdom och misär. Tanken med ”Barnens hus” var att det skulle fungera 
som ett daghem för barn. Maria Montessori fick förtroendet att ansvara för detta projekt som 
också var ett vetenskapligt experiment.  Här studerade och observerade hon barnen ur en 
pedagogisk synvinkel. Det var på ”Barnens hus” i Rom som Montessoris pedagogik 
grundades (Montessori, 1998b).  
 
Maria Montessori visade sig vara en betydelsefull kvinna och blev nominerad tre gånger till 
Nobels fredspris. Hon levde sina sista år i Holland, och kort före sin 82 års dag, dog hon av en 
hjärnblödning 1952 (G Hainstock, 1999). Hela sitt liv bedrev Maria Montessori iakttagelser 
och forskning, detta blev det som kom att utgöra Montessoripedagogikens grundtankar 
(Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds). 
 

Filosofer som var av betydelse för Maria Montessoris egna teorier 
 
Maria Montessori studerade olika pedagogiska verk eftersom hon var särskilt intresserad av 
barn. Hon ville skapa en förståelse för undervisningens betydelse. De teorier som Montessori 
studerade kom att blandas med hennes egna tankar och erfarenheter av barn. Detta skapade 
grunden till Montessoris egna teorier. Följande filosofer har enligt Montessori själv, haft stor 
betydelse för hennes egen och pedagogikens utveckling: bl.a. Johann Amos Comenius, Jean-
Jacques Rousseau, Johann H. Pestalozzi, Jean-Marc-Gaspard Itard, Friedrich Fröbel, 
Édouard Séguin, Ellen Key, Sigmund Freud och John Dewey (Signert 2000).  Det finns också 
flera kopplingar mellan Jean Piaget och Maria Montessoris tankegångar eftersom de båda 
studerade den kognitiva utvecklingen hos barn (Hanson, 1993).  
 

Vad kännetecknar Montessoripedagogiken? 
 

Montessoripedagogikens utvecklingsstadier 
 
Montessoripedagogiken grundar sig på vilka behov barn har i olika stadier under sin 
utveckling. I pedagogikens utvecklingspsykologi finner man samma tankegångar som Jean 
Piaget stod för. Båda förespråkade omgivningens betydelse och de olika utvecklingsstadierna 
som sker i barnens utveckling. Vidare menar de att barnen i en bestämd tidsföljd genomgår 
olika utvecklingsstadier och att barn under vissa perioder i utvecklingsstadierna är mer 
mottagliga för inlärning (Hanson, 1993). 
 
Maria Montessori delade in barn och ungdomstiden i fyra utvecklingsstadier. Dessa olika 
utvecklingsstadier grundade hon på sina observationer. Den första av dessa perioder varar från 
födseln-6 år, nästa period sträcker sig från då barnen är mellan 6-12 år. Den tredje perioden 
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sträcker sig från 12-18 år och den sista mellan 18-24 år. Var och en av dessa stadier är också 
uppdelade i mognadsnivåer (Montessori, 1987). Malm (2006) menar att inom varje 
utvecklingsstadie påbörjas en mognadsutveckling som efter ett tag når en maximal nivå för att 
där efter avta och en ny mognadsperiod påbörjas. Detta mönster i utvecklingsstadierna 
upprepas från barndom till vuxen ålder.   Hanson (1993) menar att i de tidiga stadierna utgår 
man från direkta sinnesintryck och handlingar. Dessa är grunden för det konkreta tänkandet, i 
de senare stadierna då barnet får allt större förmåga att förstå det abstrakta.  
 
Montessoris syfte med dessa utvecklingsstadier var att man ska ändra sitt sätt att arbeta med 
varje enskilt barn utefter dess mognad och inte bara ändra svårigheterna på uppgifterna 
(Montessori, 1987). Kunskapen om barnens utveckling använde Montessori som 
utgångspunkt i sin undervisning. Därifrån kommer grundtanken om att klasserna ska vara 
åldersblandade. Eftersom varje enskilt barn befinner sig på olika mognadsnivåer i 
utvecklingsstadierna (Signert, 2000).  
 

Montessoripedagogikens grundtankar 
 
Hela det pedagogiska arbetssättet genomsyras av omtanke och omsorg om vår miljö, och för 
fred på jorden. Maria Montessori upplevde tre stora krig under sin levnadstid, därför kom 
mycket av montessoripedagogiken att handla om fred. Det betydelsefulla för henne var inte 
att avsluta krig, utan det var att aldrig starta något. För att kunna förverkliga detta menade 
Montessori att vuxna måste lära barnen att samarbeta.  
 
Utvecklingsperioder och individanpassad undervisning: Enligt Maria Montessori utvecklas 
barn i olika takt, därför måste man se till varje enskilt barn och utgå därifrån. Det är lättare att 
utgå från varje enskilt barn om man har kunskap om de olika utvecklingsperioderna. 
Montessori ansåg att man som pedagog måste observera barnen för att se var de befinner sig i 
utvecklingen, vad de vill lära sig och vad jag som pedagog kan erbjuda dem. På detta sätt 
skapas en individanpassad undervisning (Signert, 2000).  
 
Åldersblandade klasser: Alla Montessoriskolor är åldersintegrerade, den största anledningen 
till detta är att man vill främja elevernas sociala samspel (Hedlund, 1995). Den åldersblandade 
klassen främjar eleverna eftersom alla har olika utvecklingstakt. Eleverna kan arbeta med 
varandra oavsett ålder eller mognad (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997). 
 
 
Praktiska vardagsövningar: Montessoripedagogiken strävar efter barnens oberoende. Det är 
meningen att barnen ska kunna behärska vardagssituationer så som att knäppa sin egen jacka, 
knyta sina skor, hälla upp dricka m.m. Övningarna ska vara anpassade efter barnets mognad 
och verktygen efter barnets storlek. Detta gör övningarna lustfyllda samtidigt som de ökar 
barnens självkänsla och självförtroende.  På detta sätt tar man tillvara på den unika förmåga 
till inlärning som varje barn bär på (Signert). 
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Självständighet: Lärarens roll är att vägleda barnen och lita på dess förmåga och lust att lära. 
Det är de vuxnas ansvar att bygga upp barnens självständighet. För att skapa självständiga 
elever måste läraren enligt Montessori arbeta enligt följande tre steg. 
 

1. Läraren ska få barnen att känna sig viktiga, detta genom att visa dem respekt och 
förståelse. 

2. Det är lärarens uppgift att sysselsätta alla barn och få dem intresserade. Samtidigt 
är det viktigt att visa dem respekt. 

3. När någonting har fångat elevens intresse, ska läraren inte störa utan mer betrakta 
eleven på avstånd (Signert, 2000). 

 
Sensoriska övningar: Det som genomsyrar hela pedagogiken är att barnen ska uppleva och 
lära med alla sinnen. Montessorimaterialen är ett verktyg till sinnesträning eftersom de är 
utarbetade för att stimulera syn, hörsel, känsel och luktsinne.  

 
Frihet: Barnen får strukturerad frihet, en frihet med gränser.     

 
Miljö: Barnens miljö är viktig i Montessoripedagogiken. Miljön ska vara pedagogiskt 
anpassad och förberedd efter barnens utveckling, så att de blir stimulerade till att lära. 
Lokalen ska var rymlig, ljus och färgglad dessutom ska varje sak ha sin bestämda plats.  
 
Material: Materialen ska ses som ett hjälpmedel i barnens inlärningsprocess. De ska hjälpa 
barnen att nå en förståelse. Men det är också viktigt att materialet är anpassat efter den 
utvecklingsnivå som barnet befinner sig i (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 
1997). En grundtanke i Montessoripedagogiken är att man inte använder sig av läroböcker i så 
stor utsträckning, i stället har barnen tillgång till välsorterade bibliotek. Läraren tillverkar 
även egna arbetsmaterial i form av t.ex. räknekort (Hanson, 1993). 
 
Färdighetsträning: Inom Montessoripedagogiken är färdighetsträning en viktig beståndsdel. 
När barnen lärt sig en färdighet, bör de få upprepa övningen tills de själva känner att de 
behärskar den dvs. så länge barnet själv känner att behovet finns. För att barnen ska utveckla 
självständighet måste pedagogerna ge barnen den tid de behöver. 
 
Rörelsefrihet: För att barnen ska få god tillit och självförtroende krävs det enligt 
Montessoripedagogiken att de blir säkra på sina rörelser. Om barn ska kunna utveckla 
kunskap måste de få röra sig.  I Montessoriskolan får eleverna röra sig i klassrummen när de 
hämtar olika arbetsmaterial, de har också en frihet att välja arbetsplats och arbetsställning. 
Genom denna rörelsefrihet kan eleverna lägga energi och koncentration på att inhämta 
kunskap istället för att lägga kraften på att sitta still (Skjöld Wennerström och Bröderman 
Smeds). 
 

Observation 
 
Observation i denna studie kan beskrivas som de dagliga iakttagelser lärare gör av barnen. 
Iakttagelser för att se var i utvecklingen ett barn befinner sig (Sköld Wennerström och 
Bröderman Smeds, 1997). 
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Montessorimaterial 
 
Maria Montessori framställde ett stort utbud av material utifrån sina observationer. Varje 
material har ett speciellt syfte och en speciell funktion. Materialet är utarbetat för övningar 
som tränar det intellektuella så som matematiskt tänkande och det sinnestränande för att 
stimulera våra fem sinnen samt praktiska övningar i form av vardagssysslor (Reimer- 
Eriksson, 1995). Matematikmaterialen i skolan bygger vidare på de material barnen fick 
använda sig av i förskolan. När barnen sedan börjar skolan är materialen fortfarande viktiga, 
eftersom de behöver konkreta upplevelser. Skolans Montessorimaterial har en ökad 
svårighetsgrad och är mer abstrakta än de material barnen använde i förskolan. Med hjälp av 
materialen får eleverna i skolan möjlighet att arbeta med svårare uppgifter än tidigare så som 
t.ex. bråkräkning och decimalräkning (Hanson, 1993). Med det konkreta arbetsmaterialet 
växer så småningom en matematisk förståelse fram. När eleverna har nått denna matematiska 
förståelse behövs inte materialet längre, eleven har då nått en abstraktion. Materialen ska vara 
ett redskap mot större förståelse (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997). I 
Montessoriskolan har man läroböcker, men inte i hela klassuppsättningar. Man har kanske ett 
par böcker som eleverna får samsas om, eleverna har istället egna anteckningsböcker 
(Reimer-Eriksson).  
 
Enligt Maria Montessori skulle man inte lägga för stor vikt vid materialet utan hon menade att 
barnen skulle vara i fokus.  Materialet fick inte bli ett hjälpmedel för att klara uppgiften som 
lärare, utan materialet skulle fungera som en hjälp för eleverna i sin utveckling (Sköld, 
Wennerström och Bröderman Smeds). 
 

Åldersblandade klasser 
 
Montessoripedagogiken förutsätter den åldersblandade klassen eftersom detta är en av 
grundtankarna. Det främsta skälet till detta är att främja elevernas sociala samspel.  Eleverna 
hjälper varandra och samarbetar (Hedlund, 1995). Enligt Høines (2000) ges eleverna 
möjligheter att bygga begrepp under en längre tid. Pedagogerna ska utgå från elevens tidigare 
erfarenheter när de ska tillägna sig nya begrepp. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds 
(1997) menar att även om eleverna inte har direkt användning av den nya kunskapen, så 
byggs en förförståelse upp som hjälper eleven att förstå nästa gång hon möter samma begrepp 
och kunskap. 
 

Frihet och respekt 
 
Montessoripedagogiken kan kännetecknas av sitt frihetsbegrepp. Pedagogen ger eleven frihet 
genom eget arbetsansvar, valfrihet i arbetsplats, arbetsform och tid. Friheten grundas inom de 
gränser som eleven och gruppen behärskar. Frihet inom vissa ramar, eleven får inte mer frihet 
än den klarar av Malm (2006). För att elevens frihets- ramar ska kunna öka menar Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds (1997) att eleven måste skapa en respekt för frihetens 
gränser. Det är viktigt att eleverna visar respekt för miljön och materialen men det viktigaste 
är dock att visa respekt för varandra.  ”Respekt bygger på att man kan acceptera och försöka 
förstå olikheter hos människor och se dem som en tillgång i livet” (s. 56). 
 

  6 



Sensoriska upplevelser 
 
I de sensoriska övningarna är barnet delaktigt med händer och intellektet. Övningarna och 
materialen utvecklar våra fem sinnen känsel, lukt, smak, hörsel och syn. Detta arbetssätt 
gynnar utvecklingen av matematik och språk (G Hainstock, 1999). 
 

Miljö 
 
Miljön ska enligt Montessoripedagogiken vara anpassad efter barnens utvecklingsstadier och 
behov. Miljön i klassrummen ska vara hemtrevliga. I skolan finns det mer arbetsmaterial än i 
förskolan. Möblerna ska vara anpassade efter barnens storlek och materialen ska vara 
lättillgängliga för barnen, därför bör det inte finnas lås på skåpen. Miljön ska väcka lust att 
lära genom att vara lockande både praktiskt och estetiskt (Hanson, 1993). Barnen får själva ta 
ansvar för miljön i rummen, de hjälper till att hålla ordning (Skjöld Wennerström och 
Bröderman Smeds, 1997). 
 

Begreppsdefinitioner 
 

De tidiga skolåren 
 
De tidigare skolåren omfattar elever i år 1-3. 
 

Kognition 
 
Kognition kan beskrivas som det samlingsnamn man använder i processer som 
begreppsutveckling, språkutveckling och tänkande (Lillemyr, 2002).  
 

Kognitiv utvecklingsteori  
 
Montessoripedagogiken stödjer den kognitiva teorin. Maria Montessori ansåg att allt lärande 
är en utvecklingsprocess. I Piagets teori om den kognitiva utvecklingen ser man hjärnans 
aktivitet som viktig, eftersom all utveckling kommer därifrån. Piaget menade att båda 
hjärnhalvorna spelar en viktig roll i kunskapsinlärningen. Montessori använde sig av denna 
teori när hon utvecklade matematikmaterial (Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 
1997). 
 
Barn bearbetar hela tiden nya kunskaper och när dessa kunskaper ska läras in använder de sig 
av erfarenheter de har sedan tidigare, denna process ansågs viktig av Piaget.  I Piagets teori 
om den kognitiva utvecklingen finner man att det är barnen själva som konstruerar förståelse 
och kunskap genom en aktiv inlärningsprocess (Evenshaug och Hallen, 2001).  Enligt Piaget 
sker kognitiv utveckling dvs. barns lärande, i samspel med omgivningen (Lillemyr, 2002). 
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Enligt Vygotskys teori om kognitiv utveckling, kommer barnen inte till skolan som tomma 
blad utan varje barn bär på en mängd erfarenheter. Därför delade Vygotsky upp utvecklingen i 
två nivåer. Han benämnde dessa som den existerande utvecklingsnivån och den potentiella 
utvecklingsnivån.  Den existerande utvecklingsnivån hänger samman med den kunskap som 
barnet har tillägnat sig, medan den potentiella utvecklingsnivån kan beskrivas som barnets 
progressiva kunskapsutveckling. Med den potentiella utvecklingsnivån menade Vygotsky 
också att barnens kunskapsutveckling sker i socialt samspel med omgivningen. Den 
utvecklingsnivå som barnet befinner sig i hamnar mitt mellan den existerande och den 
potentiella. Vygotsky menade att det är i förhållande mellan dessa utvecklingsnivåer som 
pedagogen ska planera sin undervisning. Barnen ska i samspel med varandra och pedagogen 
finna utmaningar i undervisningen som är anpassade till barnens potentiella utvecklingsnivå 
(Lillemyr, 2002). Maria Montessori använde sig inte av Vygotskys teorier, dock finner man 
att de utvecklade teorier som liknade varandra. 
 

Konkret och abstrakt  
 
Malmer (2002) menar att all kunskap eleverna tillägnar sig bör utgå från det konkreta. 
Eleverna bör först uppleva och laborera för att bygga en förståelse, men också för att lärandet 
ska bli meningsfullt. När eleverna har befäst kunskapen kan de lättare förstå det abstrakta med 
endast tanken som redskap. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) menar att när 
eleverna har nått ett abstrakt tänkande börjar de bli medvetna om orsak och verkan. I det 
abstrakta tänkandet funderar eleverna mycket över det som inte är uppenbart eller synlig. 
 

Individanpassad undervisning 
 
Enligt Den individuella utvecklingsplanen (Skolverket, 2005) har skolan ett ansvar för att 
varje enskild elev ska få en individuellt anpassad undervisning, elevens utveckling ska 
planeras och följas noga genom hela skoltiden. Skolverket påpekar dock att individualisering 
inte ska ses som ett enskilt individuellt arbete, utan ett lärande som ska ske i samspel med 
andra.  
 

Lustfyllt arbete 
 
Lust kan beskrivas som en glädje, en glädje som påverkar hela individens utveckling så som 
intellektuellt, emotionellt och socialt. Det lustfyllda lärandet har en inre drivkraft som är 
positiv, eleven känner tillit till sin egen förmåga att enskilt och tillsammans med andra 
tillägna sig ny kunskap. I elevens lust att lära finner man också den kognitiva teorin, det 
handlar om tankesätt och hur vi hanterar ny information. De yngre eleverna tillägnar sig 
kunskap genom att först göra, därefter veta och slutligen förstår de vad och hur de har lärt sig. 
Därmed får man förståelse för de yngre elevernas lust att lära i konkreta situationer och den 
glädje som växer i känslan av att klara av dem. Det handlar om att eleverna ska förstå vad de 
har lärt och varför. Att uppleva känslan av att förstå, lyckas och att lära sig detta är oavsett 
elevens ålder det som påverkar elevernas känsla för ett lustfyllt arbete (Skolverket, 2003). 
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Matematikundervisning i de tidigare skolåren 
 

Vad säger styrdokumenten? 
 
I Lpo 94 framhålls att: 

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (s.4). 

 
Skolan har ett uppdrag att främja lärandet och att eleven ska uppmuntras att söka ny kunskap. 
Eleverna ska ges möjligheter att ta ansvar och initiativ. De skall erbjudas att utveckla sin 
förmåga att lösa problem och att arbeta självständigt. Skolan skall dessutom uppmuntra 
eleverna till att bilda sig och växa med sina uppgifter. I Lpo 94 finner man att skolan skall 
sträva efter att varje elev:  
 

• utvecklar nyfikenhet och lust att lära 
• utvecklar sitt eget sätt att lära 
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans 

med andra 
• befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på 

såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden (s.11). 
 
Under mål att uppnå i grundskolan finner man att varje elev efter grundskolans slut ska 
behärska ett grundläggande matematiskt tänkande och även kunna använda sig av det i 
vardagslivet (Lpo 94). Enligt Grundskolans kursplan och betygskriterier (Skolverket, 2000) i 
matematik skall skolan i matematikundervisningen sträva efter att eleven: 

 
– utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna 
förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer, 
 
– inser att matematiken har spelat och spelar en viktig roll i olika kulturer och 
verksamheter och får kännedom om historiska sammanhang där viktiga begrepp 
och metoder inom matematiken utvecklats och använts, 
 
– utvecklar sin förmåga att utnyttja miniräknarens och datorns möjligheter ( s. 26). 

 
Matematiken är en stor del av vår kultur och det är meningen att matematikämnet i skolan ska 
ge eleverna kunskap om ämnets historiska utveckling och dess betydelse i vårt samhälle. 
Skolan ska också ge eleverna möjlighet att upptäcka matematiska mönster, former och 
samband. Det är också viktigt att eleverna får känna den tillfredsställelse och glädje som 
ligger i att ha förmåga att kunna förstå och lösa matematiska problem. För att få en växande 
matematisk förmåga krävs det en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och 
kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer (Skolverket 2000). 
 
Montessoriundervisningen har samma skyldighet som andra skolor att följa den nationella 
läroplanen.  Montessoriskolorna har på så vis två direktiv att följa: den nationella läroplanen 
men också den traditionella Montessoriteorin (Malm, 2006). 
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Montessoripedagogik och matematikundervisning 
 
Enligt Montessoripedagogiken har vi människor en tendens att vilja skapa, undersöka, 
resonera, beräkna och abstrahera. Denna naturliga dragningskraft utgör grunden för ett 
matematiskt sinne hos människan. Om människan använder detta sinne, genom att skapa, 
undersöka, dra slutsatser m.m. ökar man den matematiska förståelsen. ”Genom att göra 
matematiken konkret kan barn nå en abstraktion som vore omöjlig med bara ord” (Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds, 1997, s.188). 
 
Montessori menade att matematiken har varit konkret sedan lång tid tillbaka, därför ansåg hon 
att man bör utgå från det historiska sättet att tillägna sig matematik. Genom den historiska 
tillbakablicken uppmärksammade hon våra förfäders sätt att använda händerna vid 
matematiska uträkningar. Utifrån historiken utvecklade hon matematikmaterial, där barnen får 
använda sina händer. Montessori hävdade att i den inledande matematikundervisningen bör 
läraren utgå från en historisk tillbakablick, för att barnen ska få en förståelse om varför 
matematik är viktig för människan.  
 
Enligt Montessoripedagogiken har även det lilla barnet har ett matematiskt sinne. Barnen på 
Montessoriförskolan får tidigt uppleva matematik genom praktiska vardagsövningar. Men 
också med hjälp av sifferlekar och räkneramsor som förstärker barnens taluppfattning (Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds). Montessori menade att räkning är en sorts abstraktion. 
Därför börjar de yngre barnen på förskolan att ägna sig åt räkneövningar genom konkreta 
material. De lite äldre barnen i förskolan utvecklas vidare och börjar skriva talen. Detta är ett 
steg mot abstraktion (Montessori, 1998a). I det matematiska lärandet är de sensoriska 
övningarna av största betydelse. Med de sensoriska materialen kommer barnen i kommit 
kontakt med längder, vikter, volymer, prismor, kuber, cylindrar m.m. Dessa ligger till grund 
för matematikmaterialen. Materialen följer en röd tråd som syftar till att barnen ska lära sig 
kvantiteten dvs. antal, mängd, stor och liten, lång och kort, bred och smal osv. (G Hainstock, 
1999). I montessoripedagogiken kan eleverna utföra samma räknesätt med flera olika 
material, detta gör att eleverna inte blir bundna till ett visst räknesätt och arbetssätt utan får en 
större förståelse för vad de gör (Hanson, 1993).   
 
I matematiken finns det oftast flera olika sätt att lösa matematiska problem. 
Montessoripedagogiken främjar ett arbetssätt där man diskuterar olika lösningar istället för att 
pedagogen ger eleverna rätta svar. Att diskutera matte ger eleverna ökat självförtroende 
(Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds, 1997).  
 

Matematikundervisning 
 
Enligt Ahlberg (1995) uppfattar barnen matematik i mycket tidig ålder. Ahlström (red.1996) 
menar att barnen redan som små börjar upptäcka olika matematiska mönster. Det har visat sig 
att barnens första möte med matematiken är betydelsefull och avgörande för hur de kommer 
att se på matematik och matematikundervisning under den fortsatta skolgången (Skolverket, 
2003). Malmer refererad i Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) menar att 
pedagogerna i förskolan bör vara vaksamma och lyhörda för barnens matematiska intresse. De 
ska göra barnen uppmärksamma och nyfikna på matematik, så att de på längre sikt kan bygga 
upp förståelsen från det konkreta till det abstrakta i matematiken. 
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Ahlberg (1995) hävdar att det är en stor skillnad mellan elevens eget matematiska tänkande 
och skolans formella matematik. Skolans matematik är uppbyggd av skriftliga symboler, 
räkneprocedurer och ett abstrakt tänkande. För att övervinna denna skillnad menar Ahlberg att 
man i matematiken bör bygga vidare på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Pramling Samuelsson och Sheridan refererad i Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) 
menar att elever kommer till skolan med olika erfarenheter av matematik och därmed är varje 
elevs förståelse av matematiken individuell.   
 
Enligt Malmer (2002) är det pedagogens ansvar att skapa en betydelsefull lärande miljö. I en 
bra lärandemiljö finns det ett fungerande samspel mellan elever och pedagoger där man visar 
ömsesidig hänsyn och respekt.  Vidare menar Malmer att pedagogen ska fungera som en 
vägledare i undervisningen och eleverna bör stegvis få en ökad frihet att ansvara för sitt eget 
lärande.  
 
Matematikundervisning är ett av skolans viktigaste område. För att skolan skall kunna följa 
styrdokumenten måste undervisningen utgå från den utveckling som sker i samhället. Det är 
pedagogen som ger förutsättningarna för utvecklingen. Det är också pedagogen som kan 
utveckla elevens uppfattning av matematik och känslan för ett lustfyllt lärande (red. Ahlström, 
1996). Skolverket (2003) menar att lusten att lära ska väckas tidigt och sedan hållas vid liv 
under hela utbildningen. Lusten att lära beskrivs som en upplevelse som påverkar hela 
människans utveckling både intellektuellt, emotionellt och socialt. För att känna lust att lära 
måste eleverna förstå matematiken. 
 
En olämplig pedagogik anser Malmer (2002) är en anledning till att elever får 
matematiksvårigheter. Det kan bero på att svårighetsgraden är för hög och matematiken blir 
därför abstrakt för eleverna. Det kan också bero på att eleverna inte får tillräckligt med tid på 
sig för att tillägna sig de grundläggande matematiska begreppen.  Eleven måste förstå 
begreppen för att nå en högre abstraktionsnivå. Hos elever med matematiksvårigheter finner 
man oftast en svag abstraktionsförmåga. Malmer menar att dessa elever har lättare att förstå 
om de får arbeta med hand och öga samtidigt. De får då en förståelse för vad som sker i 
matematiken. Vidare hävdar Malmer att det laborativa arbetssättet bidrar till att eleverna blir 
mer delaktiga i inlärningsprocessen. Piaget ansåg att ”Handen är hjärnans förlängda redskap” 
(Malmer, 2002, s.33). Det laborativa arbetssättet ger eleverna en konkret visuell upplevelse 
kring matematik. Kardesjö (2001) menar att elever med koncentrationssvårigheter har mer 
behov av ett lärande som är kopplat till konkret material och upplevelser med sina sinnen. Det 
är också viktigt att pedagogen har stor kunskap om elevens starka respektive svaga sidor och 
anpassar undervisningen efter elevens förutsättningar. Malmer menar därför att pedagoger 
inte bör arbeta på ett sådant sätt att man blir bunden till enbart läroboken i matematik, eleven 
ges då inte möjlighet till sensoriska upplevelser. 
 
Alla elever är olika och behöver därför arbeta i olika takt. En gemensam lärobok utgör därför 
svårigheter för en individanpassad undervisning (Malmer). En åldersblandad undervisning ger 
många möjligheter till individuella arbetssätt. Den åldersblandade undervisningen främjar 
också möjligheter att ta vara på elevers olikheter och utveckla kunskaper och färdigheter på 
elevens egna villkor (red. Ahlström, 1996).  
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METOD METOD 
  
I detta avsnitt kommer vi att inleda med en figur som beskriver vår forskningsprocess. 
Figuren tydliggör att den återkommande reflektionen i relation till de olika delarna är av stor 
betydelse genom hela processen. Vidare kommer vi att redogöra för val av metod, instrument, 
urval, etik, bearbetning och tillförlitlighet. 

I detta avsnitt kommer vi att inleda med en figur som beskriver vår forskningsprocess. 
Figuren tydliggör att den återkommande reflektionen i relation till de olika delarna är av stor 
betydelse genom hela processen. Vidare kommer vi att redogöra för val av metod, instrument, 
urval, etik, bearbetning och tillförlitlighet. 
  

Vår forskningsprocess Vår forskningsprocess 
  

Syfte 
Frågeställningar 

Litteratur-
granskning 

Bakgrund & 
i

Metod 
&  

tillvägagångssätt 

Resultat 
Analys 

Litteratur- 
granskning 
Diskussion 

Reflektion 

  

  

Val av metod Val av metod 
  
Utifrån studiens syfte och våra frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ studie där vi 
varit inspirerade av fenomenografi som didaktisk forskningsansats. Inom fenomenografin 
söker man efter strukturen hos fenomenen genom att undersöka hur människor uppfattar en 
företeelse. I fenomenografi är man inte intresserad av siffror utan hur många olika sätt man 
kan tänka på (Starrin och Svensson, 1994).  

Utifrån studiens syfte och våra frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ studie där vi 
varit inspirerade av fenomenografi som didaktisk forskningsansats. Inom fenomenografin 
söker man efter strukturen hos fenomenen genom att undersöka hur människor uppfattar en 
företeelse. I fenomenografi är man inte intresserad av siffror utan hur många olika sätt man 
kan tänka på (Starrin och Svensson, 1994).  
  

Val av instrument Val av instrument 
  
Syftet med studien är att belysa Montessorilärares uppfattningar hur Montessoripedagogiken 
främjar eller begränsar elevernas matematiska utveckling, i Montessoriskolans tidigare skolår. 
Enligt Backman (1998) är observationer den fas då forskaren skaffar sig underlag för sin 
studie. Observationer är samlingsnamnet på all kvantitativ och kvalitativ datainsamling som 
sker i en studie. Observationer kan ske i form av t.ex. experiment, test, attitydskalor, direkta 
observationer och intervjuer. Vi anser att kvalitativa intervjuer är det instrument som bäst ger 
oss svar på våra frågeställningar i studien. Genom att intervjua ett antal lärare kan vi få reda 
på deras uppfattningar hur montessoripedagogiken främjar eller begränsar elevernas 
matematiska utveckling. Patel och Davidsson (2003) menar att syftet med en kvalitativ 

Syftet med studien är att belysa Montessorilärares uppfattningar hur Montessoripedagogiken 
främjar eller begränsar elevernas matematiska utveckling, i Montessoriskolans tidigare skolår. 
Enligt Backman (1998) är observationer den fas då forskaren skaffar sig underlag för sin 
studie. Observationer är samlingsnamnet på all kvantitativ och kvalitativ datainsamling som 
sker i en studie. Observationer kan ske i form av t.ex. experiment, test, attitydskalor, direkta 
observationer och intervjuer. Vi anser att kvalitativa intervjuer är det instrument som bäst ger 
oss svar på våra frågeställningar i studien. Genom att intervjua ett antal lärare kan vi få reda 
på deras uppfattningar hur montessoripedagogiken främjar eller begränsar elevernas 
matematiska utveckling. Patel och Davidsson (2003) menar att syftet med en kvalitativ 
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forskningsintervju är att ta del av den intervjuades uppfattning av något fenomen. Därför 
valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer. Om vi hade valt ett instrument i form av 
direkta observationer hade vi inte kunnat ta del av lärarnas uppfattningar. Kvale (1997) 
beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ämnesinriktad, på så sätt att två personer 
diskuterar ett ämne som är av intresse för dem båda. I kvalitativa forskningsstudier 
generaliserar man inte eftersom man inte är intresserad av kvantiteten. Man är istället 
intresserad av hur människor resonerar och reagerar och vill förstå mönster (Trost, 2001). 
 
Vi har valt att använda halvstrukturerade intervjufrågor. Enligt Patel och Davidson (2003) 
lämnar en strukturerad intervju mycket lite utrymme för intervjupersonens svar, det kan 
handla om ja eller nej svar. Detta är i vår studie ointressant. Patel och Davidson anser att den 
ostrukturerade intervjun lämnar mycket stort svarsutrymme. Med denna typ av intervju 
riskerar vi att hamna utanför studiens syfte. Kvale (1997) menar att den halvstrukturerade 
intervjun innehåller förslag på frågor som intervjuaren kan utgå ifrån. Intervjuaren kan under 
tiden som intervjun fortlöper ändra frågornas form och följd för att de ska passa i varje 
enskild intervjusituation.  Därför anser vi att en halvstrukturerad intervjuguide kan hjälpa oss 
att uppnå syftet med vår studie.  
 

Urval 
 
Vi valde ut fem Montessoriskolor i olika kommuner som var av intresse för oss. Ambitionerna 
var att genomföra åtta till tio intervjuer fördelat på dessa fem skolor. Det första vi gjorde var 
att kontakta de utvalda skolorna via telefon, angående om intresse för medverkan i studien 
fanns. En av skolorna tackade nej till medverkan, där av blev informanterna två mindre.  
 
Efter bortfallet var den avsedda undersökningsgruppen åtta intervjupersoner. Ytterligare en 
intervjuperson tackade nej till medverkan i vår studie. Totalt kom vi att genomföra sju 
intervjuer fördelat på fyra skolor. Vi har i vår undersökning funnit variation hos 
informanterna och skolorna. Hälften av skolorna var som lärarna själv benämnde det, 
”renodlade” Montessoriskolor. Skolornas arbetssätt och arbetsformer var helt enligt 
Montessoris grundtankar. Den andra hälften hade enligt lärarna själva inslag av den 
traditionella skolan, på så sätt att de också använde sig av läroböcker i undervisningen.  
 
Av de sju informanterna, var det en som inte var utbildad Montessoripedagog. Gemensamt för 
informanterna är att alla är utbildade grundskollärare. Fem stycken av informanterna sade sig 
också ha yrkeserfarenhet från den traditionella skolan. Våra informanter har i resultatet 
försetts med påhittade namn, detta för att det inte ska gå att identifiera personerna i 
intervjucitaten. Genomgående i studien kommer våra informanter att benämnas som lärare.  
 

Genomförande 
 
Efter visat intresse för medverkan i vår studie, bestämde vi datum och tid för varje intervju.  
Därefter gjorde vi frågorna till vår intervjuguide. Enligt Kvale (1997) är intervjuguiden en 
hjälp för intervjuaren då den ger en översikt på frågorna. Vi genomförde sedan en 
provintervju för att upptäcka eventuella brister i frågorna. Därefter omarbetade vi några av 
frågorna för att kunna använda den färdiga intervjuguiden.   
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Innan själva intervjun startade informerade vi om studiens syfte och att bandspelare skulle 
användas under intervjun. Informanterna fick även tillfälle att ställa frågor om de hade några. 
Kvale menar att detta gör att informanterna lättare delger sina tankar och erfarenheter.  
 
Gemensamt för våra forskningsintervjuer är att vi spelade in dem på bandspelare, detta för att 
göra noggranna dokumentationer av intervjuerna och för att intervjuaren lättare ska kunna 
visa intresse för informantens svar. Enligt Kvale är bandspelaren till stor hjälp för att 
intervjuaren ska kunna koncentrera sig på ämnet och intervjusamtalet. Om intervjuaren är 
koncentrerad, ger informanten uppmärksamhet, respekt och visat intresse för vad individen 
har att tillföra intervjun, då skapas en bra kontakt mellan informanten och intervjuaren. 
Bandspelaren fångar dock inte upp kroppsspråk eller ansiktsuttryck, men ger möjlighet att 
lyssna på intervjun om igen. Eftersom vi använde oss av bandspelare under intervjun, valde vi 
att medverka båda två.  En ställde frågor medan den andre antecknade känslouttryck som t.ex. 
miner, gester eller annat som kunde vara av betydelse vid bearbetning, analys och tolkning av 
intervjusvaren. Vi genomförde intervjuerna i enskilda rum för att intervjuerna skulle ske 
ostört och genom det nå ett så bra resultat som möjligt. Varje intervju varade i ca 20-30 
minuter.  I direkt anslutning till intervjuerna skrev vi ut svaren så ordagrant som möjligt. Patel 
och Davidson (2003) menar att man med fördel kan påbörja en analysering direkt efter 
intervjun vid en kvalitativ bearbetning.  
 

Etik 
 
Innan vårt besök på skolorna sändes ett informationsbrev ut till de pedagoger som skulle 
intervjuas. I brevet skrev vi vilka vi var och vad vår studie handlar om.  Enligt 
vetenskapsrådet (2002) finns det forskningsetiska regler som en forskare bör använda sig av. 
Där finner man också de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Genom att använda sig av dessa forskningsetiska 
regler respekterar man informanterna och på så sätt får man som forskare ökat förtroende på 
samma gång som informanterna blir motiverade att medverka i studien (Johansson och 
Svedner, 2001) 
 

• Informationskravet: Detta har vi rättat oss efter, när vi informerade informanterna om 
forskningsuppgiftens syfte. Vi informerade om att deltagande var frivilligt och att 
resultatet offentliggörs i en c-uppsats.  

 
• Samtyckeskravet: Informanterna fick själva avgöra om de ville medverka i vår studie. 

Några informanter tackade nej och vi accepterade det. De övriga informanterna 
samtyckte till intervjuerna. 

 
• Konfidentialitetskravet: Vi informerade samtliga informanter om att de kommer att 

vara anonyma i vår studie. I analysen försågs informanterna med påhittade namn. 
Under intervjuerna sökte vi inte efter sådana åsikter som kan komma att ge negativa 
konsekvenser för informanten. Dessutom kommer bandinspelningarna att förvaras så 
att obehöriga ej kan ta del av dem.  

 
• Nyttjandekravet: Informanternas uppgifter kommer endast att användas i studiens 

syfte. 
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Bearbetning och analys 
 
Vi har valt att analysera de kvalitativa intervjuerna genom att försöka se helheten i relation till 
delarna. Genom detta sätt kommer vi växla mellan helhet och delar, för att uppnå en så total 
förståelse som möjligt. I genomförandet av vår analys fick vi börja med att läsa igenom de 
ordagrant utskrivna intervjutexterna. Därefter sökte vi i dessa textmaterial svar på våra frågor 
genom att markera texten med överstrykningspennor. Vår analys av lärarnas uppfattningar 
delades upp i två kategorier. Dessa två kategorier utgår från våra centrala frågeställningar: 
Vad anser lärare främja elevernas matematiska utveckling i Montessoripedagogiken och vad 
anser lärare begränsa elevernas matematiska utveckling i Montessoripedagogiken? Enligt 
Patel och Davidsson (2003) är det fördelaktigt att utgå från de centrala frågeställningarna i 
resultatbeskrivningen. Varje kategori är uppdelad i ett antal underkategorier. Dessa 
sammanställde vi utifrån lärarnas uppfattningar om vad som främjar och begränsar i elevernas 
matematiska utveckling. Vi har i anslutning till var och en av dessa två kategorier valt att 
sammanfatta resultatet. Därefter valde vi att gå ytterligare ett steg i vår tolkningsprocess, där 
vi analyserade och tolkade delarna och helheten i resultatet.  
 
I vår tolkning av lärarnas uppfattningar fann vi delar i pedagogiken som enbart främjar och de 
som enbart begränsar. Dessutom kunde vi också urskilja delar som samtidigt både främjar och 
begränsar elevers matematiska utveckling. Denna tolkning valde vi sedan att presentera i en 
avslutande sammanfattning av analys och tolkning. Vi presenterar den avslutande 
sammanfattningen i tre delar: Endast främjande, endast begränsande och både främjande och 
begränsande.  Innan den avslutande diskussionen var det nödvändigt att göra en tillbakablick 
i litteraturen.  
 

Tillförlitlighet  
 
Enligt Patel och Davidson (2003) är ett mått på god validitet att man har undersökt det man 
avsåg att undersöka.  Vi har genom undersökningen fått svar på vårt syfte och våra 
frågeställningar. Johansson och Svedner (2001) beskriver god validitet som en sann bild av 
det som undersöks.  Kvale (1997) menar att validering är en kritisk granskning av de analyser 
man genomfört. Under forskningsprocessen har vi strävat för att uppnå en god validitet. 
Utifrån dessa påståenden har vi granskat processen. Vi drar slutsatsen att våra erfarenheter 
och kunskaper påverkar hela studiens validitet, därför kan vi inte uppnå en fullständig 
validitet.  
 
Vårt val av intervjuer som instrument kan beskrivas som tillförlitliga. Detta eftersom vi inte 
kunde använda oss av enkäter eller direkta observationer för att ta del av lärarnas 
uppfattningar. Johansson och Svedner beskriver reliabilitet som hur exakt och trovärdig 
intervjun är. Vidare menar de att man aldrig kan uppnå en total reliabilitet i intervjuer. Patel 
och Davidson hävdar att en kvalitativ undersöknings generaliserbarhet är svår att fastställa 
eftersom varje studie är unik. Men som de menar kan en kvalitativ studie leda fram till en 
uppfattning av olika fenomen.  De menar vidare att generalisering kan göras i förhållande till 
liknande sammanhang och situationer. I vårt resultat kan vi se en del likheter med vad annan 
forskning kommit fram till. Men vi anser att vår studie inte är generaliserbar på grund av att 
antalet informanter var för få.   
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RESULTAT 
 
Intervjufrågorna gjorde vi utifrån syftet och våra frågeställningar. Studiens syfte är att belysa 
Montessorilärares uppfattningar hur Montessoripedagogiken främjar eller begränsar elevernas 
matematiska utveckling, i Montessoriskolans tidigare skolår. 
 
Resultatet kommer att redovisas genom att vi först presenterar de direkta resultaten 
tillsammans med citat. Därefter följer en sammanfattning av resultat, för att sedan kunna göra 
en sammanfattande analys och tolkning. Resultatet redovisas i följande två kategorier: Vad 
anser lärare främja elevernas matematiska utveckling i Montessoripedagogiken och vad 
anser lärare begränsa elevernas matematiska utveckling i Montessoripedagogiken?   

 

Vad i Montessoripedagogiken främjar elevernas matematiska 
utveckling? 
 

Montessorimaterial 
 
Lärarna menar att man har en stor användning av materialen i matematikundervisningen, 
speciellt i förskolan och de tidigare skolåren. Att lärarna nämner förskolan beror på att barnen 
börjar arbeta med matematikmaterialen redan i förskolan. Detta ser de många fördelar med, 
eftersom det blir en ”röd tråd” som följer undervisningen under hela skoltiden. 
 

Skolan bygger vidare på det som barnen har lärt sig redan i förskolan  
(Diana, maj-06). 
 
Det är ju så otroligt lustfyllt att se de här färgerna och formerna och just att det går 
en röd tråd med färgkodningen, genom hela undervisningen. Det blir ju så mycket 
enklare för dem  
(Birgitta, maj -06). 

 
Det framkommer av lärarna att man redan i förskolan arbetar med matematik med materialen 
som hjälp, ”man utgår från det lilla för att senare bygga det stora”.  Materialen är konkreta 
och hjälper barnen att skapa en bild, som de sedan kan bygga upp en förståelse kring.  
 

En speciell förutsättning i den här pedagogiken är ju att eleverna får matematiken 
presenterad på ett konkret sätt, det visar vad som händer i matematiken (Gerd, 
juni-06). 

 
Lärarna menar att det viktiga är att eleverna inte behöver använda alla material utan bara det 
som var och en behöver för att utveckla sig inom varje räknemoment. 

 
De använder materialet så länge de själva känner att de behöver det  
(Birgitta, maj-06). 
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Det framkommer i intervjuerna att man på Montessoriskolorna inte använder sig av 
matematikböcker i så stor utsträckning. I stället använder de sig av t.ex. räknekort som eleven 
skriver av och redovisar i egna skrivböcker. 
 

Vi jobbar inte på ett sådant sätt att alla elever har var sin mattebok, men de har sitt 
räknehäfte. Sen har jag ju ”mattestegen” som jag har använt som bok och slaktat 
den och gjort kort av. På kortet står det också vilket material som de kan använda 
sig av (Birgitta, maj, -06).  
 

Åldersblandade klasser 
 
Några lärare nämner de åldersblandade klasserna som en stor fördel i Montessoripedagogiken. 
Eleverna får möjligheter att hjälpa varandra i undervisningen. Det åldersblandade arbetssättet 
ger bra förutsättningar för en individanpassad undervisning, detta är något lärarna är eniga 
om. Lärarna menar att de äldre eleverna kan hjälpa de yngre, detta kan öka självförtroendet 
och samarbetsförmågan. De åldersblandade klasserna erbjuder eleverna längre tid på sig att 
bygga begrepp och förståelse.  

 
Även om man är yngre och lyssnar till lite svårare saker, så snappar man alltid 
upp något. Sedan när det är dags för genomgång om något år när barnet är äldre, 
då känner barnet igen det sedan tidigare (Astrid, maj-06). 

 

Individanpassad undervisning 
 
En förutsättning för elevernas matematiska utveckling är att pedagoger utgår från elevens 
egen erfarenhetsvärld och de förutsättningar som denna ger, menar lärarna. 

 
Här utgår man från varje barn. Man utgår ifrån deras förutsättningar och vad dom 
har med sig i bagaget när de kommer. De får chans att arbeta i sin egen takt 
(Birgitta, maj-06). 

 
Lärarna anser att det åldersblandade arbetssättet ger bra förutsättningar för en individanpassad 
undervisning. Enligt samtliga lärares synsätt måste varje elev få lov att befinna sig i sin egen 
utvecklingstakt.  Vidare beskriver de att varje enskild elev inte behöver vänta in andra, utan 
de arbetar i sin egen takt. 

 
Barnen blir inte åsidosatta på det sättet som i den traditionella skolan. Alla barn 
jobbar på olika sätt och med olika material, detta gör att man inte synliggör 
problemen hos barnen  
(Diana, maj-06).  

 
Lärarna tycker dock att eleverna ibland bör stanna upp och repetera, för att befästa tidigare 
kunskaper. Samtliga lärare hävdar att de använder sig av ett arbete med individuella 
utvecklingsplaner som en väl inarbetad metod. 
 

Vi gör planering varje vecka, barnen har sin egen planering men vi har också en 
grovplanering för varje barn, det kallar vi IUP individuell utvecklingsplan, den 
stämmer vi av varje vecka (Cecilia, maj-06). 
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Frihet och respekt 
 
Flera av lärarna nämner att eleverna får frihet efter ansvar. Med detta menar de att varje elev 
får den friheten den klarar av att behärska. Eleverna får friheten att välja t.ex. arbetsplats, 
arbetssätt, arbetskamrat, raster o.s.v. 
 

Barnen sitter enskilt eller två och två och jobbar. De får sitta på andra stället än 
bara sina bänkar. Denna valfrihet är en del av Montessoripedagogiken, att man får 
välja plats att arbeta. Men under förutsättning att det fungerar. Vissa barn har mer 
frihet, medan andra barn har mindre frihet (Astrid, maj-06). 

 
En del av lärarna nämner tiden som respekt gentemot eleverna eftersom de får avsluta sin 
arbetsuppgift när de känner att de är klara.  Lärarna förklarar att Montessoriskolor har en 
bestämd tid för start och sluttid samt en tid för lunch, detta för att visa respekt för elevernas 
arbete.  

 
Sen är tiden en del av pedagogiken eftersom de har så pass lång tid på sig att de 
får möjlighet att avsluta någonting (Gerd, juni-06).  

 
Men jag tror att Maria Montessori menade så här: en unge som är koncentrerad på 
någonting och kanske precis har fattat den vill ju fortsätta jobba när man väl har 
kommit på någonting. Då ska man inte gå in och störa dem, låt istället barnet hålla 
på om det så är en dag eller två. Detta är en central punkt i pedagogiken, man kan 
inte gå in och säga att nu måste du sluta för nu ska vi jobba med exempelvis 
svenska. Då har barnet tappat lusten för det den höll på med. Det är viktigt att visa 
barnet respekt, enligt Montessoripedagogiken (Astrid, maj-06). 

 

Sensoriska upplevelser 
 
Samtliga lärare anser att upplevelser med alla sinnen är en viktig del i elevens inlärning.  
Lärarna ser detta som en förutsättning för elevernas matematiska utveckling. I intervjuerna 
framgår det att eleverna ser matematiken som mer lustfylld och konkret genom arbetssätt där 
man får använda sinnena. För att eleverna ska tillägna sig den abstrakta matematiken måste de 
först få det presenterat på ett konkret sätt, menar lärarna. 
 

Att barnen får uppleva och se, att de får förståelse för det de gör. Dom ska 
uppleva matematiken med alla sinnen (Cecilia, maj-06). 
 
Det är jätteviktigt att barnen får använda alla sina sinnen och pröva och smaka och 
känna, det är ju därför det är så viktigt med konkreta material (Diana, maj-06). 
 

Lärarna beskriver Montessorimaterialet som konkret och genomtänkt. Vidare menare de att 
allt material som gagnar och utvecklar en elev är Montessorimaterial.  
 

Miljö 
 
Några lärare påpekar atmosfärens stora betydelse. De beskriver atmosfären betydelse för 
arbetsklimatet i klassrummet. Lärarna menar att den lugna och harmoniska tillvaron påverkar 
elevernas inlärningssituation.  
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Lustfyllt arbete 
 
Lärarna upplever att de flesta elever anser att matematikundervisningen är rolig och lustfylld. 
De anser att det är en förutsättning att få eleverna att känna att de behärskar och förstår 
matematiken. Först då kan eleverna uppleva matematiken som lustfylld, menar lärarna.  
 

Men det finns ju barn som har svårt för matematiken, och för de barnen är inte 
alltid matematiken lustfylld. Därför att när man känner att man inte förstår och 
inte begriper och ser att alla andra begriper, men inte jag. Det är ett bekymmer 
därför att matematiken är så viktig för självkänslan (Astrid, maj-06). 
 
Det gäller att starta det konkreta i vardagsmatematiken runt barnen, för det första. 
Och att upptäcka vad är matematik? Och när använder vi matematik? T.ex. hur 
lång tid är det kvar innan det är lunch? Hur länge har vi hållit på med detta? 
Pengar är väldigt vardagsnära för barn  
(Astrid, maj-06). 
 

Lärarna uttrycker att Montessorimaterialen kan hjälpa de eleverna som har matematik- 
svårigheter. Detta eftersom materialen är konkreta och visar vad som händer i matematiken. 
 

Jag tror att det är bra för elever som har svårt med matte. Det finns oftast material 
som visa r vad som händer eller gömmer sig bakom siffrorna (Ellinor, Juni-06). 
 
Oftast är det så att om en elev upplever matten som tråkig eller svårförstålig, så är 
det fel nivå för det barnet. Antingen kan det vara för enkelt eller för svårt, det 
måste man som lärare vara observant på och ändra på det (Diana, maj-06). 
 

Sammanfattning av resultat 
 
Enligt lärarna främjar Montessoripedagogiken elevernas matematiska utveckling. Det lärarna 
främst nämner som speciella förutsättningar är: Montessorimaterialets betydelse, lärarna 
nämner den ”röda tråden” som följer materialen genom hela skoltiden. De menar att man 
genom materialen utgår ”från det lilla för att bygga det stora” Vidare framkommer det att 
samtliga lärare anser materialen som konkreta och därför en hjälp för barnen att bygga upp en 
förståelse. Lärarna uttrycker att man i Montessoriskolorna inte använder sig så mycket av 
matematikböcker, men det framkommer vissa skillnader mellan de ”renodlade” skolorna och 
de med traditionella inslag. I de skolorna med traditionella inslag har eleverna var sin 
räknebok. En annan förutsättning som nämns är de åldersblandade klasserna, här menar flera 
lärare att eleverna i undervisningen får många möjligheter att samarbeta och hjälpa varandra.   
 
Andra främjande förutsättningar som nämns av lärarna är individanpassad undervisning, 
respekt och frihet, sensoriska upplevelser, miljö och lustfyllt arbete. Lärarna är eniga om att 
eleverna upplever matematiken som mer lustfylld och konkret genom de arbetssätt och 
arbetsformer som pedagogiken erbjuder. Vidare menar samtliga lärare att om eleverna ska 
kunna tillägna sig den abstrakta matematiken måste de först få den presenterad på konkret 
sätt, detta är något som de hävdar att Montessoripedagogiken förutsätter. Miljöns betydelse är 
det få lärare som nämner.  
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Vad i pedagogiken begränsar elevernas matematiska utveckling? 
 
Det var få lärare som uttryckte att det fanns vissa begränsningar i pedagogiken. De flesta 
lärare hävdade att det inte fanns några begränsningar som kan påverka elevernas matematiska 
utveckling. Under intervjuernas gång framkommer det dock att de lärare som hävdade detta 
ändå uttryckte att det fanns begränsningar.  

Passar pedagogiken alla barn?  
 
Alla lärare utom Gerd säger i intervjuerna, att pedagogiken passar alla barn. Dock 
framkommer det av några lärare att delar i det pedagogiska arbetssättet inte passar alla elever.  
 

Montessoripedagogiken bygger mycket på självständigt arbete, att ha den här 
drivkraften och att kunna ta ansvar för t.ex. det som finns i planeringen. Men här 
finns oftast problemen hos barn med särskilda behov, de har inte den drivkraften 
(Diana, maj-06). 
 
De här barnen som är oroliga och har svårt att komma till ro, en för stor frihet till 
dessa barn skapar bara ett kaos. Detta gäller t.ex. ”bokstavsbarnen” då kan man 
fråga sig om det här verkligen är rätt pedagogik och skola för dem, för de barnen 
måste man styra väldigt mycket (Cecilia, maj-06). 
 

Gerd ser en begränsning i pedagogiken vid arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  
Hon menar att barn i behov av särskilt stöd oftast inte klarar av det fria arbetssättet som är 
typiskt för Montessoripedagogiken.  
 

Dessa barn behöver mer styrd undervisning och inte lika mycket individuell frihet 
som pedagogiken förespråkar. Detta kan begränsa den matematiska utvecklingen 
negativt (Gerd, juni-06). 
 

Material fokus 
 
Alla lärare anser att Montessorimaterialet är en stor del av pedagogiken. Birgitta lägger 
mycket stor vikt och fokus på materialet.  

 
Det största är ju allt detta med att använda materialet. Jag menar det är ju så 
otroligt lustfyllt, bara att se de här färgerna och formerna och just att det går en 
röd tråd och färgkodningen. Så jag tycker det är otroliga fördelar med materialet, 
alltså det är helt fantastiskt (Birgitta, maj-06). 

 
Astrid säger att det för henne är Maria Montessoris tankar om hur man ska bemöta eleverna 
som det centrala. 
 

Det viktiga för mig är det pedagogiska arbetssättet, sedan är materialet en del i den pedagogiska 
tanken. Men det är inte det materialet som är det viktiga, utan det är att man ska titta på barnet 
och följa barnet (Astrid, maj-06). 

 
Astrids upplevelse är att man på Montessoriskolor ibland ser materialet som det största och 
viktigaste i pedagogiken. 
 

  20 



 
 
Man är så oerhört fokuserad på materialet så att det är det man sätter i händerna på 
ungarna och de plockar och grejar fast de egentligen inte förstår vad de gör i alla 
fall. Det har jag uppmärksammat när jag varit ute på studiebesök, ibland kanske 
barnet satt med ett material som egentligen är för svårt för barnet. Man måste 
tänka efter vad som är syftet med materialet 
(Astrid, maj-06). 

 
Det framkommer av lärarna att man i den ”renodlade Montessoriskolan” inte använder 
arbetsböcker i matematik. Detta menar de kan minska konkurrensen mellan eleverna. 

 
Eleverna arbetar inte i matematikböcker så det blir ingen tävlan, vi vill komma 
ifrån det (Ellinor, juni-06). 

 
Astrid anser att om man arbetar helt enligt Montessori utan arbetsböcker, blir undervisningen 
för administrativ. Hon menar att mycket av tiden går åt till att hämta mattekort, skriva av talen 
i skrivboken, räkna ut och sedan ställa tillbaka kortet. Vilket innebär att eleverna får för lite 
tid till matematik. Med detta menar inte Astrid att man ska utesluta Montessoris traditionella 
arbetssätt, utan låta böcker och material användas parallellt.  
 

Pedagogens synsätt 
 
Astrid anser också att pedagogens synsätt kan vara en begränsning. Hon menar att om man 
grundar hela undervisningen på Maria Montessoris teorier och material, då får man inte med 
t.ex. problemlösning eftersom den inte fanns på Montessoris tid. 
 

Men jobbar man på ett ensidigt sätt, så som Montessori säger och bara enligt det, 
då finns det begränsningar (Astrid, maj-06). 

 
Astrid menar därför att den upplyste Montessoriläraren måste låta sig utvecklas.  
 

Sammanfattning av resultat 
 
Flertalet av lärarna uttrycker att pedagogiken inte sätter några begränsningar för elevens 
matematiska utveckling. Men i intervjuerna framkommer det dock begränsningar som kan 
vara av betydelse för elevers matematiska utveckling. Några lärare nämner att det finns delar i 
pedagogiken som inte passar alla barn. De menar att arbetssättet i pedagogiken ger vissa 
elever för stora friheter som de inte klarar av. För dessa elever kan en mer styrd undervisning 
vara bättre, anser några lärare. 
 
En annan begränsning som framkom under intervjuerna var att pedagoger kan lägga för stort 
fokus på Montessorimaterialet, och för lite på den enskilda eleven.  En lärare anser att det är 
det pedagogiska förhållningssättet gentemot barnet som är det centrala.  Vidare framkommer 
det i intervjuerna att lärares olika synsätt också kan vara en begränsning för elevernas 
matematiska utveckling. En lärare säger att man som pedagog måste följa samhällets 
utveckling och inte fastna i Maria Montessoris teorier och material, eftersom eleverna då kan 
missa viktiga delar som t.ex. problemlösning.   
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Analys och tolkning av resultat 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår analys och tolkning av resultatet under följande tre 
rubriker: endast främjande, endast begränsande samt både främjande och begränsande.  
 

Endast främjande 
 
Enligt vår tolkning ger de åldersblandade klasserna många positiva förutsättningar. Den 
åldersblandade klassen främjar elevernas individuella utveckling samtidigt som eleverna får 
längre tid på sig att bygga begrepp. Lärarna ser samarbetet mellan eleverna oavsett ålder som 
en viktig förutsättning i den matematiska utvecklingen. Samarbetet kan också öka 
självförtroendet. Här ser vi kopplingar med Vygotskys teori om ”den potentiella 
utvecklingsnivån” vilket innebär att barnen får uppgifter som de kan utveckla en förståelse för 
i samarbete med andra barn, som har mer kunskap eller erfarenhet.  Varje barns individuella 
kunskapsutveckling är ett resultat av samspelet med omgivningen hävdade Vygotsky 
(Lillemyr, 2002). 
 
Vidare finner vi att det är viktigt att läraren ser den enskilda eleven, dess förutsättningar och 
utvecklingsnivå. Detta arbetssätt kopplar vi till de individuella utvecklingsplanerna som ”ska 
utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärande process” (Skolverket, 2005 s. 13). Maria 
Montessori ansåg att barns lärande var en process och inte en produkt. 
Montessoripedagogiken stödjer sig på den kognitiva inlärningsteori som Piaget 
representerade. Piaget ansåg att det är själva processen vid kunskapsinhämtande som är viktig 
(Skjöld, Wennerström och Bröderman, Smeds, 1997). Vår tolkning av lärarnas uppfattningar 
är att eleverna måste känna att de behärskar och förstår matematiken för att uppleva ett 
lustfyllt matematiskt lärande.  Enligt lärarna måste eleverna uppleva matematiken med alla 
sinnen för att utveckla en djupare förståelse. Montessorimaterialen är konkreta och hjälper 
barnen att skapa en bild som de sedan kan bygga upp en förståelse kring. Eleverna får på detta 
sätt matematiken presenterad på ett konkret sätt och de ser vad som finns bakom talen.   
 
Enligt Montessoripedagogiken är miljön en viktig del för elevernas lärande (Skjöld, 
Wennerström och Bröderman, Smeds). Vi ser inte att lärarna lägger stor vikt vid miljöns 
betydelse för den matematiska inlärningen hos eleverna.  
 

Endast begränsande 
 
Den begränsning vi kunde urskilja ligger i lärarnas förhållningssätt. Det framkommer i 
intervjuerna att pedagoger inte alltid utvecklas i takt med samhället.  Enligt Ahlström (1996) 
måste pedagogerna utvecklas i takt med samhället och skolans utveckling, för att läroplanen 
ska kunna följas enligt de mål och riktlinjer som finns. Detta ställer krav på pedagogens 
medvetenhet.  
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Både främjande och begränsande 
 
Flera lärare anser att pedagogikens grundtankar om frihet och respekt främjar elevernas 
matematiska utveckling. Eleverna får välja arbetsmetod, arbetsplats, arbetskamrat, raster 
o.s.v. Under intervjuerna framkommer det dock att denna valfrihet kan vara en begränsning 
för barn i behov av särskilt stöd. Dessa barn klarar oftast inte av för stor frihet. Enligt vår 
tolkning lägger en del av lärarna begränsningen i ett barnperspektiv dvs. att begränsningarna 
läggs hos barnet och inte på pedagogiken, så som den förespråkar.  
 
Vi kan också urskilja två synsätt hos lärarna i intervjuerna. De lärare som hävdar att det är 
materialet som är det mest fantastiska och viktiga i pedagogiken. I detta fall kan lärarna få 
svårt att relatera till det viktiga i pedagogiken, BARNEN. De andra lärarna anser att 
förhållningssättet gentemot barnen är det centrala i pedagogiken, så som Maria Montessori 
förespråkade. 
 
Det framkommer också delade uppfattningar angående användandet av matematikböcker.  
Det finns lärare som anser att matematikböcker ökar konkurrensen mellan eleverna och det 
vill de komma ifrån. Några lärare ser fördelar med matematikböcker, eftersom eleverna 
hinner ägna sig åt räkning och inte åt administration.  
 
 
 

DISKUSSION  
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera studiens syfte och resultat i förhållanden till bakgrund 
och teoretiska utgångspunkter på så sätt låta studien knytas samman.  Avsnittet kommer att 
börja med en metoddiskussion där vi diskuterar för- och nackdelar med metoden. Vi kommer 
avslutningsvis att reflektera över vår egen studie och ge förslag till fortsatt forskning. Liksom 
tidigare i studien kommer vi i diskussionen att benämna informanterna som lärare. 
 

Endast främjande 
 
Lärarna menar att en förutsättning för elevernas matematiska lärande är att pedagogen utgår 
från elevens egen erfarenhetsvärld och förutsättningar. ”Följ barnet!” uttryckte Maria 
Montessori eftersom hon menade att alla elever är olika och bör mötas där varje enskild elev 
befinner sig (Signert, 2000). Här finner vi direkta kopplingar till dagens läroplan och 
individuella utvecklingsplaner. ”Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Lpo 94, s.12). ”Skolan har ansvar för att alla 
elever får en individuellt anpassad undervisning och att deras utveckling planeras och följs 
noga genom hela skoltiden” (Skolverket 2005, s.11). Vi anser att individuella 
utvecklingsplaner främjar elevernas matematiska utveckling.  Eftersom varje enskild elev ges 
förutsättningar att utifrån tidigare erfarenheter arbeta i egen takt och efter sin mognadsnivå.  
 
Den teori som Piaget stod för om barns kognitiva utveckling innebär att man ska ta hänsyn till 
barnens utvecklingsnivå i undervisningen (Lillemyr, 2002).  Piaget ansåg också att det 
enskilda barnet genomgår varje utvecklingsnivå i en särskild ordningsföljd, detta oavsett 
omgivningens sociala påverkan (Evenshaug och Hallen, 2001). Till skillnad mot Piaget ansåg 
Vygotsky att den existerande och den potentiella utvecklingsnivån påverkas av det sociala 
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samspelet med omgivningen. Förhållandena mellan den existerande och den potentiella skulle 
vara utgångspunkten för undervisningen ansåg han (Lillemyr, 2002).  
 
För att varje elev ska kunna skapa sig ett meningsfullt lärande för framtiden menar Malmer 
(2002) att man som pedagog bör erbjuda dem ett lämpligt arbetsmaterial som är anpassat till 
den nivå som eleven befinner sig på. Vi tror att om eleverna ska känna motivation till 
matematiken är det också viktigt att de får arbeta i en takt som anpassad efter sin egen 
förutsättning.  
 
Piaget och Vygotskys teorier återfinner vi i Montessoripedagogiken. Vår tolkning är att Maria 
Montessori förespråkade en undervisning som utgår från barnets olika utvecklings och 
mognadsnivåer vid bestämda åldrar, detta liksom Piaget. Men också att undervisningen ska 
anpassas efter barnens tidigare erfarenheter och att de ska utvecklas i samspel med varandra, 
som Vygotsky menade. Detta tror vi är en bra blandning att inte välja det ena eller det andra 
utan låta de inspireras av varandra. 
 
Maria Montessori förespråkade åldersblandade klasser eftersom elevernas individuella 
mognad skiljer sig. Precis som lärarna antyder i resultatet menade Maria Montessori att denna 
indelning främjar förståelse och hjälpsamhet mellan barnen samtidigt som konkurrensen 
minskar (Skjöld, Wennerström och Bröderman, Smeds, 1997). Maria Montessori stod för en 
filosofi som främjade fred på jorden. Montessori hävdade att vi vuxna måste lära barnen att 
samarbeta för att krig aldrig ska uppstå. Detta är en anledning till varför 
Montessoripedagogiken förespråkar åldersblandade klasser (Signert, 2000). Enligt oss är detta 
en vacker filosofi om fred på jorden, men ganska långsynt. Vi ser de andra delarna som det 
positiva med åldersblandade klasser. Malm (2006) menar att en allt för individualiserad 
undervisning riskerar att göra barnen egocentriska och okänsliga för andra människors behov. 
Vi anser om man som lärare bör vara medveten om denna aspekt och arbeta enligt Den 
individuella utvecklingsplanen (Skolverket 2005). Där påpekas att individualisering inte ska 
ses som ett enskilt individuellt arbete, utan ett lärande som ska ske i samspel med andra.  
 
Lärarna uttrycker det lustfyllda lärandet som en viktig komponent i matematikundervisningen. 
De menar att det lustfyllda lärandet endast kan uppnås om eleverna behärskar och förstår 
matematiken. Montessorimaterialen hjälper eleverna att skapa en förståelse för matematiken 
och därmed blir lärande lustfyllt. 
 

Men det finns ju barn som har svårt för matematiken, och för de barnen är inte 
alltid matematiken lustfylld. Därför att när man känner att man inte förstår och 
inte begriper och ser att alla andra begriper, men inte jag. Det är ett bekymmer 
därför att matematiken är så viktig för självkänslan (Astrid, maj-06). 

 
Vi anser att lustfyllt lärande är en förutsättning genom hela undervisningen och att det 
grundar sig i elevens förståelse. Enligt vår uppfattning är Montessoripedagogiken ett verktyg, 
men inte den enda rätta pedagogiken för ett lustfyllt matematiskt lärande. 
 

Endast begränsande 
 
En lärare anser att pedagogens synsätt kan bli en begränsning i elevens matematiska 
utveckling. Om hela undervisningen grundas på Maria Montessoris teorier och material 
missar barnen viktiga delar som t.ex. problemlösning eftersom den inte fanns på Montessoris 
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tid. ”Jobbar man på ett ensidigt sätt, så som Montessori säger och bara enligt det, då finns det 
begränsningar” (Astrid, maj-06). 
 
Enligt Vygotsky (Ahlberg, 1995) är samspelet mellan människor av stor vikt för 
begreppsbildningen. Han menade att ett samspel kan vara problemlösning i undervisningen 
där eleverna tar del av varandras sätt att lösa problem. Ahlberg menar att om man utgår från 
Vygotskys teori om kognitiv utveckling så erbjuds eleverna att åstadkomma mer tillsammans 
i en grupp, än i ett enskilt arbete. Den kunskap eleven tillägnar sig i samarbete med andra, 
återspeglar sig sedan i det enskilda arbetet.  
 
Kramer refererad i Malm (2006) menar att Maria Montessori hade som krav på de lärare som 
utövade hennes metoder, att inga förändringar fick lov att ske. Hon slog fast vid att allt 
material skulle presenteras på ett korrekt sätt och i rätt ordningsföljd, detta för att uppnå de 
mål som förväntas. Signert refererad i Malm uttrycker att det inte har skett någon utveckling 
av Montessoris material. Detta menar Signert kan bero på att pedagoger ser en trygghet i 
materialet och en tradition som man inte vill bryta. En lärare påpekar i intervjun att ”den 
upplyste Montessoriläraren måste låta sig utvecklas”. Signert (2000) anser att om 
montessoripedagogiken ska överleva som undervisningsmetod, måste Montessoris tankar och 
torier låta sig utvecklas.  
 

Både främjande och begränsande 
 
Montessoripedagogiken kan kännetecknas av sitt frihetsbegrepp.  Det framkommer i resultatet 
att lärarna ger eleverna den frihet de klarar av att behärska, en frihet inom vissa ramar. Trots 
detta kan vi i intervjuerna urskilja att friheten kan vara en begränsning för vissa elever. 
Lärarna menar att det finns de elever som inte har drivkraften att klara av denna frihet, vilket 
kan påverka den matematiska utvecklingen. Vi uppfattar detta som motsägelsefullt eftersom 
de menar att eleverna ska få den frihet de klarar av att hantera. På så sätt uppfattar vi att 
lärarna sätter begränsningen hos eleven, detta eftersom man anser att eleven inte klarar den 
frihet den får. Vår åsikt är att pedagoger inte får fastna i frihetsbegreppet. 
Montessoripedagogiken uttrycker att eleven ska få frihet efter ansvar. Men vi anser att lärarna 
inte arbetar på det viset eftersom de menar att eleverna inte klarar av friheten.  
 
G Hainstock (1999) hävdar att de olika materialen och valfriheten kring dem, kan förvirra 
barn i behov av särskilt stöd.  Vidare menar hon ändå att pedagogiken är bra för dessa barn.  
En förutsättning är att läraren måste se till varje situation genom att vara lyhörd och vägleda 
dessa barn. Skjöld Wennerström och Bröderman Smeds (1997) menar dock att 
montessoripedagogiken passar alla barn. Vidare påstår de för att friheten ska kunna öka måste 
eleven skapa en respekt för frihetens gränser. Det är viktigt att eleverna visar respekt för 
miljön och materialen men det viktigaste är dock att visa respekt för varandra. Även Malmer 
(2002) anser att eleven stegvis bör få en ökad frihet att ansvara för sitt eget lärande.  
 
Vi upplever att materialet har stor betydelse i pedagogiken. Lärarna i studien var i stor 
utsträckning eniga om att Montessorimaterialen är fantastiska. Dock framkommer det en 
annan aspekt av materialet. Där flertalet lärare lägger mycket stort fokus på materialet, de såg 
detta som det mest fantastiska och viktiga i pedagogiken. I relation till de grundtankar som 
utgör Montessoripedagogiken finner vi att pedagogen inte ska lägga för stort fokus vid 
materialen.  
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Enligt Maria Montessori så skulle materialet brännas om det tog överhanden. Hon menade att 
det skulle ses som ett hjälpmedel i undervisningen. Det var pedagogikens förhållningssätt mot 
barnen som hon ansåg vara det centrala (Signert, 2000). Malm (2006) anser att 
Montessoripedagogiken förutsätter vissa speciella pedagogiska grundtankar. Vidare menar 
Malm att hur dessa tolkas beror på pedagogernas tankar, normer och värderingar. Vi 
konstaterar att lärarnas egen tolkningssfär påverkar det pedagogiska arbetssättet som i sin tur 
påverkar elevernas matematiska lärande. För stort fokus på materialet utgör en fara eftersom 
läraren  riskerar att glömma det viktiga i pedagogiken. Malmer (2002) menar att ett 
okontrollerat arbete med material inte självfallet leder till en ökad matematisk förståelse.  
 
Vi anser att materialen kan utgöra en bra matematisk grund att bygga förståelsen kring. Men i 
matematiken finns det oftast flera olika sätt att lösa matematiska problem (Skjöld 
Wennerström och Bröderman Smeds, 1997). Om en lärare arbetar enligt Vygotskys teori 
möter eleverna utmaningar på sin individuella nivå. Vi menar att matematikundervisningen 
ska utgå från varje enskild elevs utvecklingsnivå, där materialet kanske inte alltid gagnar 
eleven bäst.  
 
Skjöld, Wennerström och Bröderman, Smeds menar att arbetet med Montessorimaterialen 
erbjuder eleverna en konkret matematisk upplevelse.  Man bygger det lilla för att sedan förstå 
det stora, detta är en väg till förståelse för den abstrakta matematiken. Detta är precis det som 
lärarna uttrycker.  
 
Vi ser kopplingar mellan Malmer (2002) och lärarnas pedagogiska synsätt om att eleverna blir 
mer delaktiga i undervisningen om de får arbeta kreativt med alla sinnen. Malmer menar 
också att ett varierat arbetssätt erbjuder eleverna fler intryck vilket gör att de kan tillägna sig 
kunskapen bättre. För att lärandet ska bli meningsfullt för eleverna, måste de laborativa 
materialen och arbetssätten vara väl genomtänkta i ett betydelsefullt sammanhang.  
 
Vi tror att ett laborativt och konkret arbetssätt i matematik ses som mer självklart och 
tillåtande i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd. Dock tror vi att ett sådant 
arbetssätt ska genomsyra hela undervisningen och alla elever, även om man inte har 
matematiksvårigheter. Skjöld, Wennerström och Bröderman, Smeds (1997) menar att ett 
laborativt arbete där eleverna får arbeta med sina händer ökar elevernas 
koncentrationsförmåga i matematikundervisningen.  ”Det man gör med sina händer – det 
minns man! ” (s.101).   Vi finner kopplingar mellan Maria Montessori och Piaget, som båda 
ansåg att handens arbete var viktigt, de såg handen som hjärnans verktyg. Malmer (2002) 
hävdar att även elever med matematiksvårigheter lättare utvecklar en förståelse genom ett 
laborativt arbetssätt. Hanson (1993) understryker att träna sinnena är det bästa för intellektet i 
framtiden. Vidare menar Hanson att genom de sensoriska övningarna får matematiken en bra 
grund att utgå från.  
 
Glimtar och erfarenheter från vår egen skolgång och vfu säger oss att man inte i så stor 
utsträckning arbetar med laborativa inslag i skolmatematiken, vi saknar den konkreta 
matematiken. Enligt vår åsikt är det viktigt att elever får arbeta med laborativa material och 
uppleva matematiken med alla sinnen. Detta eftersom våra uppfattningar är att matematiken 
ofta upplevs som abstrakt. Vi tror att man kan hjälpa eleverna att förstå matematik om de har 
en bild att bygga upp en förståelse kring. Ahlberg (1995) menar att traditionella 
skolmatematiken domineras av ett ensidigt räknande i matematikböcker. Elevernas 
uppfattningar kan då bli att matematik bara handlar om att räkna i boken. Eleverna ser därför 
inte matematiken som ett sätt att lösa matematiska situationer i vardagen.  
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 I Lpo 94 finner man under mål att uppnå att varje elev ska behärska ett grundläggande 
matematiskt tänkande samt att kunna använda det i vardagslivet. Enligt Skolverket (2000) 
skall skolan i sin matematikundervisning sträva efter att eleven ”utvecklar intresse för 
matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 
och att använda matematik i olika situationer” (s. 26). 
 
I Montessoriskolan använder man inte matematikböcker i så stor utsträckning som i den 
traditionella skolan. Malmer (2002) konstaterar att många pedagoger inte anser sig ha tid med 
laborativ matematik och mattesamtal, eftersom man då inte hinner med matematikboken. 
Malmer menar att många ser boken som det enda riktiga och viktiga i matematiken. 
Matematikboken blir på så sätt en ”måttstock” och kanske ett stressmoment som både elever, 
lärare och föräldrar känner av. Malmer anser att pedagoger inte bör arbeta på ett sådant sätt att 
de blir bundna till enbart läroboken i matematik. Malmer förespråkar därför ett laborativt och 
undersökande arbetssätt i matematikundervisningen. Vi finner både fördelar och nackdelar 
med Montessoripedagogikens syn på användandet av matematikböcker.  Vår uppfattning är 
att många pedagoger ser matematikboken som en trygghet i undervisningen. Man har ett 
mätbart resultat att visa upp. I intervjuerna framkommer det av några lärare att genom det 
arbetssätt som den ”renodlade” Montessoriskolan förespråkar går mycket av 
undervisningstiden åt till att hämta kort, skriva av, räkna ut, redovisa skriftligt och sedan 
lämna tillbaka kortet. ”Vi har matematikböcker här och det är inte alla Montessoriskolor som 
har det. Jag tycker att det är bra eftersom det tar för mycket tid och skriva av de här korten 
som det oftast är på Montessoriskolor” (Gerd, Juni-06). Genom studien har vi kommit till 
insikten att vi skulle föredra ett blandat arbetssätt i matematiken, där böcker och material får 
inspirera varandra. 
 

Reflektion 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att även om Maria Montessoris pedagogiska tankar 
grundades i början av 1900-talet finner man direkta kopplingar till dagens kurs och läroplaner. 
Detta är något som även Reimer-Eriksson (1995) menar och i Lpo 94 under mål att stäva mot 
finner vi att: 
 

Skolan skall stäva efter att varje elev  
• utvecklar nyfikenhet och lust att lära  
• utvecklar tillit till sin egen förmåga   
• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 
• utvecklar sitt eget sätt att lära (s. 9). 

 
Vi anser att det finns mycket som främjar elevernas matematiska utveckling i 
Montessoripedagogiken. Som pedagog får man vara vaksam och inte tro att det finns en rätt 
pedagogik. Man får aldrig glömma att det är eleverna som är det centrala, att det är utifrån 
deras erfarenheter och förutsättningar som undervisningen bör formas. Vi som kommande 
lärare måste vara medvetna om att matematikundervisningen är viktig. Detta för att eleverna 
ska erhålla en grund för att fungera i vardagen och samhället. Vi måste göra undervisningen 
intresserant och meningsfull för att eleverna ska bli motiverade att lära. Genom att göra 
matematikundervisningen konkret och lustfylld ökar man elevernas intresse för matematik. 
Det är också viktigt att eleverna har ett lustfyllt lärande under hela livet, oavsett pedagogik. 
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Utifrån våra förutsättningar och tidigare erfarenheter har vi genomfört en undersökning där vi 
har uppnått vårt syfte med studien. Intervjuerna i studien skulle genomföras innan 
sommaruppehållet. Detta innebar att de skolor vi kontaktade hade svårt att bemöta vårt 
intresse. De påpekade att tiden var illa vald, eftersom skolorna har en hektisk tid sista 
månaden innan sommarlovet. På grund av detta fick vi bortfall i intervjuerna. När vi ser 
tillbaka på vår forskningsprocess, förstår vi hur viktigt det är att följa den ”röda tråden” 
genom att hela tiden gå tillbaka och reflektera över syftet med studien. I vår studie har vi 
försökt att förmedla Montessorilärarnas uppfattningar på ett tillförlitligt sätt.  Vi ser oss själva 
som oerfarna forskare detta kan ha påverkat hela studien. 
 
När man startar en undersökning vet man aldrig var den kommer att sluta. Vi startade en 
undersökning som utifrån våra egna tankar och erfarenheter, var intressant. I undersökningen 
har vi fått fram resultat som för oss är betydelsefulla. Studien i sin helhet har tilldelat oss 
värdefulla reflektionstillfällen. Genom litteraturgranskningarna har vi utvecklat nya 
kunskaper. Dessa kommer vi att ha stor användning av i vår kommande matematik- 
undervisning.  Vi konstaterar i studiens avslutande fas att det hade vara intressant med vidare 
forskning inom samma område fast ur ett elevperspektiv. Detta för att ta del av hur eleverna 
uppfattar Montessoriskolans matematikundervisning.  
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Bilaga 1 Bilaga 1 
  

  
  

#. Pedagogen 

#1.Vad anser pedagogerna 
vara viktigt för att utveckla 

elevernas matematiska 
lärande?  

#2. Vilka speciella 
förutsättningar ger 

Montessoripedagogiken 
i matematiken? 

#3. Finns det något i 
pedagogiken som 
begränsar elevens 

matematiska utveckling?  

Ord 

• Berätta mer… 

• Varför… 

• Beskriv… 

• Har du fler exempel… 

• Hur menar du… 

Intervjufrågor 
Syfte

Belysa hur pedagoger 
uppfattar 

Montessoripedagogiken
s betydelse för 

elevernas matematiska 
utveckling i 

Montessoriskolans 
tidigare skolår. 

 

•I vilken utsträckning använder du 
läroböckerna i ma. undervisningen? 

•Finns det något som styr om man 
använder läroböcker eller inte? 
•Används olika böcker? 
•Är läroböckerna styrda av elevens 
utveckling eller är de årsbundna? 

•Hur ser du på mattesamtal? 
•Individuellt el. i grupp 

•Hur tror du eleverna uppfattar ma. 
undervisningen? 

•Hur avspeglar sig Montessoris syn på 
konkret material i din undervisning? 

•Hur stor del av undervisningen 
använder du till att arbeta med 
konkret material? 

•Finns det ytterligare något i pedagogiken 
som du anser är viktigt, för att utveckla 
elevernas matematiska lärande? 
 
 

•Hur introduceras de olika undervisnings 
materialen i matematiken? 

•Vilken fördelning har man av 
eleverna vid genomgång? 
 

•Finns det något specifikt material för 
Montessoripedagogiken? 

•Inköpsställen, tillverkning, 
•Framställer barnen eget 
arbets material? 
•Är föräldrar delaktiga i val, 
inköp, tillverkning av 
materialet? 

 

•Hur arbetar eleverna med 
ma.materialet? 

•individuellt eller i grupp? 
•Får de arbeta med materialet 
när de själva vill? 

 
 
 

•Hur påverkar pedagogiken de 
barn som har ma. Svårigheter? 

•Hur arbetar du då 
med eleverna? 

•Finns det speciellt material 
som är avsett för elever med 
ma. svårigheter? 

•Vilka andra personalresurser 
har ni att tillgå i 
ma.undervisningen?  

•Vilket samarbete 
har du med 
specialpedagoger? 
 
 

 
Varför tror du att man 
som förälder väljer att 
ha sitt barn i en 
Montessoriskola? 

• Du arbetar på en 
mont.skola Varför har du valt 
det? 

•Vilken utbildning har du? 

•Hur länge har du arbetat på 
en Montessoriskola? 

•Hur skulle du vilja beskriva 
ditt arbete med matematiken? 
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Bilaga 2 
 

Bäckefors 060516 
 

Tack för deltagandet i vår studie 
 

Vi som kommer att genomföra intervjuerna heter Monica Nilsson och Maria Magnusson. 
Studien ingår i vår C-uppsats som vi skriver under vår utbildning på lärarprogrammet vid 
Högskolan i Vänersborg. Under vår utbildning har vi bl.a. läst didaktisk matematik. 
Montessoripedagogiken är något som vi båda tycker är intressant. Därför har vi i vår studie 
valt att belysa matematikundervisningen i Montessoriskolans tidigare skolår.   
 
Som informant deltar Ni frivilligt och kan avbryta intervjun om så önskas. Ni kommer även 
att vara anonym i vår rapport och uppgifterna Ni ger kommer endast att användas i vår studie. 
 
 
 
 
Tack på förhand! 
Monica och Maria 
 
 
Vid frågor kontakta oss per e-mail eller telefon. 
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