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Abstract 
 
Studiens syfte är att undersöka hur ”individuell frihet” tar sig uttryck i det dagliga 
klassrumsarbetet på två Montessoriskolor. Arbetet inleds med att vi definierar 
begreppet ”individuell frihet” utifrån begrepp som dagens läroplan använder istället, 
det vill säga elevinflytande, elevdemokrati och individualisering. Dessa begrepp 
använder vi även för att tolka vårt resultat.  
 
Litteraturbakgrunden fortsätter med en genomgång av pedagogikens historia och 
centrala teman. Utifrån olika sätt att se på barns lärande beskriver och placerar vi 
Montessoris barn- och kunskapssyn. Detta följs sedan av kritik mot pedagogiken och 
aktuell forskning.  
 
Datainsamlingsmetoden som vi har använt är observationer av klassrumssituationer 
och intervjuer med två lärare på olika Montessoriskolor. Studiens resultat visar att 
den ”individuell friheten” är beroende på hur väl barnen klarar av att ta eget ansvar. 
Individualiseringen kommer till uttryck genom att barnen arbetar efter den av läraren i 
förväg utformade planeringsboken i sin egen arbetstakt.  
 
 
 
 
Ämnesord:   
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1 INLEDNING 

 
Vi har valt att skriva ett arbete om Montessoripedagogiken. Anledningen till att vi valt detta 

område är att vi under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, mött lärare inom den 

traditionella skolan som arbetar inspirerade av den alternativa pedagogiken Montessori. Inom 

Montessoriskolan är ”individuell frihet” en av grundprinciperna som metoden vilar på enligt 

(Hainstock 1999 s 11). Dagens läroplan föreskriver att undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov (LpO 94 s 20). Detta har gjort att vi blivit intresserade av att 

ta reda på mer om hur elevernas ”individuella frihet” kan ta sig uttryck inom 

Montessoriskolan. Montessoris uttryck ”individuell frihet” har vi valt att förklara och tolka i 

termerna elevinflytande, elevdemokrati och individualisering, eftersom dagens läroplan 

använder dessa begrepp. 

 

Man kan fråga sig hur det kan vara så att en hundra år gammal pedagogik är så populär och 

aktuell än idag, trots att den traditionella skolan har bytt läroplaner ett flertal gånger under 

denna tidsperiod. Hansson (1994 s 14) skriver att de tankegångar som Maria Montessori hade 

redan i början av 1900-talet är ännu i våra dagar aktuella. De har till och med väckt ett större 

intresse under senare år i takt med att läroplanerna inom förskola och skola förnyats. I dessa 

senare läroplaner möter vi synsätt och tankar som i stor utsträckning sammanfaller med 

Montessoris, vilket bekräftar att hennes pedagogik inte är någon historisk företeelse utan i hög 

grad aktuell än idag. 

 

Montessori är den snabbast växande pedagogiken i Sverige och köerna till skolorna är ofta 

långa (Montessori Tidningen nr 2 2004 s 5). Intresset för Montessoripedagogiken fick sitt 

stora genombrott 1992 i samband med den så kallade friskolereformen och skolpengens 

införande. Då började friskolorna att på allvar växa och intresset för Montessoripedagogiken 

ökade. Den är inte bara de fristående skolornas pedagogik utan används även i ett ökat antal 

kommunala skolor. Därtill har den även varit en inspirationskälla för de senaste läroplanerna 

(Montessori Tidningen nr 5 2004 s 16). 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur barnens ”individuella frihet” tar sig uttryck i det 

dagliga klassrumsarbetet på två Montessoriskolor. 
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2 LITTERATURBAKGRUND 
 
Vi börjar detta avsnitt med en kartläggning av begreppet ”individuell frihet” utifrån de 

begrepp som används i dagens läroplan. Dessa begrepp använder vi även sedan i vår tolkning 

av resultatet. För att ge läsaren en översikt av Maria Montessori och den tid som hon levde 

och verkade i, fortsätter vi sedan med en kortfattad beskrivning av  hennes utbildning och 

arbete. Under rubriken ”Centrala teman i Maria Montessoris pedagogik”, går vi djupare in i 

pedagogiken och utreder vad som avses med de grundläggande principerna individuell frihet, 

observation och förberedd miljö. Därefter placerar vi Montessoris barn- och kunskapssyn 

utifrån tre olika sociala konstruktioner, synsätt, av barnet. Vi avslutar litteraturbakgrunden 

med att presentera aktuell forskning om Montessoripedagogikens för- och nackdelar samt 

kritik som har riktats mot pedagogiken genom åren. 

 

2.1 Definition av ”individuell frihet”  
Montessoris uttryck ”individuell frihet” har vi valt att förklara och tolka i termerna 

elevinflytande, elevdemokrati och individualisering, eftersom dagens läroplan använder dessa 

begrepp:  

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… Hänsyn 

skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 

att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan utbildningen aldrig 

utformas lika för alla… Undervisningen skall bedrivas i demokratiska 

arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den 

skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i 

planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 

ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva 

inflytande och ta ansvar. (LpO 94 s 20-21).  

 

En kartläggning av elevinflytande i statliga utredningar och styrdokument visar att det inte är 

entydigt vad som menas med elevinflytande. Delaktigheten kan avse hela beslutsprocessen, 

beslutsögonblicket eller de inledande och avslutande dialogaspekterna i planerings- och 

utvärderingsdiskussioner och utvecklingssamtal. Danells studie av inflytande från 1999 visade 

 6



att elevinflytande knyts till både formella och informella beslutsprocesser, valmöjligheter, 

elevaktiva arbetssätt, eget arbete, tema med fördjupningsuppgifter samt ansvarstagande. Att 

betrakta inflytande och ansvar som varandras förutsättningar genomsyrar den mesta litteratur 

om elevinflytande. Den bild av elevinflytande som redovisas visar att dessa studier är 

angelägna för samhället. I centrum står elevernas möjligheter till val och deras medverkan i 

planering, genomförande och utvärdering (Forsberg 2000 s 14-20). Denna dominerande 

förståelsen av elevinflytande har uppmärksammat följande frågor om undervisningen: 

innehåll, (sett utifrån läromedel, arbetsområden, redovisningar, hemarbete), form, (arbets- och 

redovisningssätt, i vilken ordning olika moment studeras, sätten för hur hemarbete kan göras, 

var arbetet bedrivs, regler och rutiner), tid, (schema, raster, möjligheten att arbeta i sin egen 

takt), miljö, (skolmaten, ordningsregler, fysisk miljö). (Forsberg 2000 s 95). 

 

Demokrati handlar inte enbart om individuella rättigheter och individuell frihet. Det betyder 

och symboliserar sättet att förhålla sig till varandra och bygger på jämlikhet, jämställdhet och 

att alla är lika mycket värda. Nyckelbegreppen i vår demokratisyn är samtal, dialog, 

delaktighet och engagemang (Frånberg, red 2003 s 14). 

 

Maktutredningen, SOU 1990:44 menar att demokrati inte kan identifieras enbart med 

flertalsstyre och kollektiva beslutsprocesser. Demokrati förutsätter en balans mellan den 

enskildes rättigheter och plikter i förhållande till kollektivet och kollektivets rättigheter och 

plikter i förhållande till den enskilde. Utredningen bidrar till en förskjutning från att som 

tidigare se utbildning som ”public good” (det allmänna, gemensamma goda) till att i högre 

grad betrakta utbildning som ”private good” (egennytta). Utbildning som ”private good” 

innebär en successiv uppbyggnad av ett fristående skolsystem byggt på föräldrars och elevers 

prioriteringar och framtidsplaner. Skolan ses i detta perspektiv i allt högre grad som en 

familjeangelägenhet. Allra tydligast framträder detta i framväxten av privata och fristående 

skolor (Jonsson & Roth red 2003 s 55-56). 

 

Det är inte tillräckligt att undervisa eleverna om demokrati. Undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer för att förbereda eleverna att bli aktiva samhällsmedborgare och ta 

ett personligt ansvar. Läroplanen framhåller att eleverna kan utveckla sin förmåga att ta 

personligt ansvar och utöva inflytande genom att delta i planering och utvärdering av den 

dagliga undervisningen och få möjlighet att välja kurser, teman, ämnen och andra aktiviteter. 

Hur detta ska gå till rent konkret nämns dock inte men det får anses som självklart att 
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elevernas förutsättningar att ta ansvar för sin utbildning är väldigt varierande. Meningen är 

dock inte att eleverna ska ta över ansvaret eller planeringen. Detta är och måste förbli den 

lärarprofessionella uppgiften. Här ingår bland annat att successivt få eleverna att ta ett större 

personligt ansvar för sin utbildning. Detta fordrar en stor mognad och långsiktighet, en 

vuxenhet som inte alltid kan konkurrera med mer närliggande behov hos barnet. Barn måste 

också få möjlighet att vara barn (Jonsson & Roth red 2003 s 156-160). 

 

2.2 Centrala teman i Montessoris pedagogik 
Maria Montessori föddes i Italien 1870. Hon började att studera medicin för att bli läkare och 

blev landets första medicine doktor 1896. När hon efter examen återvände till universitetet för 

forskarstudier vid den psykiatriska kliniken, upptäckte hon att de utvecklingsstörda barnen 

svarade på stimulering. Hennes arbete var så framgångsrikt, att dessa barn som tidigare 

betraktats som obildbara tog examen på samma nivå som normala barn. Detta arbete gjorde 

att Maria betraktades mera som pedagog än som läkare. Maria fick sedan tillfälle att arbeta 

även med normala barn när Barnens Hus öppnades 1907. Syftet med detta projekt var från 

början att hålla barnen borta från gatan när föräldrarna arbetade, men även dessa barn blev 

flitiga elever.  

 

När ryktet om Maria och hennes framgångsrika metod att uppfostra barn växte, bestämde hon 

sig för att ägna resten av sitt liv åt att sprida Montessoripedagogiken genom föreläsningar och 

lärarkurser över hela världen (Johansson 1994 s 2-9 och Hainstock 1999 s 33-41). 

 

Ordet Montessori fortsätter än idag att väcka åsikter, spekulationer och uppståndelse. Det 

finns en mängd material, information och idéer som lätt förvirrar en vanlig människa som 

söker svar på frågan: Vad är Montessoripedagogiken?  (Hainstock 1999 s 11). 

 

 Många skulle med några enkla ord vilja få svar på vad denna ”montessorimetod” 

egentligen innebär. Om vi skulle utesluta ”metod”, inte bara själva ordet, utan 

även dess vanliga betydelse, skulle det genast bli mycket enklare. Vi måste tänka 

mer på den mänskliga personligheten och inte så mycket på en 

undervisningsmetod. Istället för ordet ”metod” borde vi säga : ”Hjälp som ges på 

ett sådant sätt att den mänskliga personligheten blir självständig” eller ”att 

erbjuda olika sätt att befria den mänskliga personligheten från det förtryck som 
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utgörs av ålderdomliga fördomar när det gäller undervisning”. (Montessori 1998b 

s 12). 

 

För att strukturera och tydliggöra arbetet har vi valt att lägga fokus på tre grundläggande 

principer enligt (Hainstock 1999 s 11). Dessa principer beskriver pedagogiken och dess 

upplägg. Vi är medvetna om att läsaren kan uppleva det som att principerna sammanfaller 

ibland, eftersom de i mångt och mycket går in i varandra.  

 

2.2.1 Individuell frihet 

Montessoripedagogikens mål är att ge barnen möjligheter att utvecklas till öppna, 

ifrågasättande, nyfikna och fördomsfria individer som vågar stå för sina åsikter. För att kunna 

göra detta måste de få utvecklas efter sin egen förmåga utifrån den nivå som de befinner sig 

på. Undervisningen utgår från helheten och det som barnen redan kan inom ämnet för att 

sedan övergå till att belysa detaljerna. Montessori har en stark tro på att barnen har en inre lust 

att lära sig. Pedagogikens främsta kännetecken är att barnen och deras arbete alltid ska 

respekteras. Montessori menade även att barn har en unik förmåga till inlärning. De lär med 

hela kroppen och måste få möjlighet att utvecklas på alla plan; andligt, emotionellt, 

intellektuellt, socialt och motoriskt för att kunna bli väl fungerande människor (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds 1997 s 14-16). 

 

Montessori förespråkade åldersblandade klasser, eftersom barns individuella mognad infaller 

olika. Detta arbetssätt främjar en individualiserad undervisning där läraren kan möta varje 

barn på dess egen nivå. Arbetssättet främjar även förståelsen och hjälpsamheten mellan olika 

åldersgrupper, eftersom alla arbetar med olika saker. På så sätt minskas även konkurrensen 

mellan barnen (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 1997 s 133-134). 

 

Montessoripedagogiken är baserad på barns behov i olika skeden av livet. Hos skolbarnen 

fann Montessori extra sensitiva (känsliga) perioder, då barnen utvecklar till exempel  

föreställningsförmågan, intresset för kultur och utvecklandet av det abstrakta tänkandet. När 

barnet börjar i skolan har det utvecklat sitt abstrakta tänkande så väl att det i sitt medvetande 

kan föreställa sig sådant som det inte kan se med blotta ögat. I och med detta kan barnet 

tillgodogöra sig flera ämnen som till exempel geografi och historia. Det som tidigare 

attraherat barnets sinne intresserar det nu på ett nytt och mer abstrakt sätt. Genom experiment 

vill de nu undersöka hur saker och ting fungerar och de har nu en förmåga att se orsak och 

 9



verkan. I skolåldern blir barnen även mera självständiga och nyfikna på samhället runt 

omkring dem. Detta gör att de blir väldigt engagerade i moralfrågor och i vad som är rätt 

respektive fel. Det är därför viktigt att det ges tid till diskussioner om etik och moral. I denna 

ålder förändras barnen ofta från att ha varit mjuka till att bli hårda och tuffa. Montessori 

förklarar detta beteende som att barnen håller på att bli mentalt oberoende, men även att de lär 

sig skilja ont från gott och att de gör motstånd mot auktoritärt styre (Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds 1997 s 33-34, 128-129). 

 

Man kan inte vara fri utan att vara självständig; för att uppnå självständighet 

måste därför aktiva manifestationer av personlig frihet vägledas redan från 

barndomen… Den som betjänas istället för att bli hjälpt skadar på sätt och vis sitt 

oberoende. Här är en uppfattning som formar grunden för människans framtida 

värdighet: Jag önskar inte betjänas för jag är inte oförmögen att själv utföra saker 

men vi måste hjälpa varandra därför att vi tillhör en gemenskap. (Montessori 

1998a s 69-70). 

 

Montessori anser att det är genom individuella, fria val som barnet fulländar sig själv och får 

tillfälle att arbeta med just det särskilda material som just för tillfället behövs för att uppfylla 

något inom sig. Eftersom barnet känner till allt material väl, har han eller hon inga problem att 

arbeta med dem. Barnen tillåts även att röra sig fritt i klassrummet, givetvis med stor respekt 

för omgivningen. Skillnaden mot ett traditionellt klassrum är att barnen själva väljer sina egna 

material och arbetar med dem när de vill och hur länge de vill (Hainstock 1999 s 59). Detta 

arbetssätt gör att barnens arbetstider varierar eftersom de enda fasta tider som de har, är när 

dagen börjar respektive slutar samt lunchrasten. Småraster är inte schemalagda eftersom de 

avbryter arbetet. Barnen tar istället rast när de känner att de behöver det (Skjöld Wennerström 

& Bröderman Smeds 1997 s 133).  

 

2.2.2 Observation 

Maria Montessori höll fast under hela sitt liv att hennes viktigaste bidrag var att hon ”upptäckt 

barnet”. Hennes medicinska bakgrund gjorde att hon kom till den logiska slutsatsen att det var 

nödvändigt att observera barnet för att förstå det. Hennes kunskap om mänsklig utveckling 

utgör stommen i hennes metod och grundar sig på dessa metoder. Hennes mål var att utveckla 

hela barnet genom motoriska, sensoriska och intellektuella övningar. Montessori intresserade 
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sig för hela barnet och hälsa och fysisk utveckling gick parallellt med de intellektuella 

prestationerna (Hainstock 1999 s 91-92). 

 

Lärarens roll i ett Montessoriklassrum har mera formen av en handledares än en traditionell 

lärares. Läraren introducerar materialen för barnet som väljer fritt utifrån dessa. Genom att 

observera kan läraren se var i utvecklingen barnet befinner sig och vad det behöver för att 

komma vidare. Läraren ska hålla sig så mycket som möjligt i bakgrunden och uppmuntra 

barnet och lita på dess egen vilja och förmåga att lära. Att läraren håller sig i bakgrunden 

innebär inte att hon nonchalerar barnet. Att finnas tillhands och lyssna när barnet behöver det, 

kan istället vara ett aktivt sätt att hjälpa barnet att klara sig självt (Skjöld Wennerstöm & 

Bröderman Smeds 1997 s 136-137). När läraren observerar barnet är hon inte passiv utan 

iakttar, umgås och pratar aktivt med barnet. Utifrån observationerna och den information om 

barnets behov, känslor, intressen och kunskapsnivå som dessa ger, kan läraren erbjuda rätt 

aktivitet vid rätt tillfälle. En annan uppgift som läraren har är att hjälpa varje barn att hitta 

struktur i sitt lärande och ta ansvar för sitt arbete samt att analysera lyckade och mindre 

lyckade resultat (Hedlund 1995 s 64).  

 

En ytlig bedömning av montessorimetoden är alltför ofta att den kräver ”lite” av 

läraren, som måste undvika att lägga sig i och lämna barnen att fritt utföra sina 

aktiviteter. Men tar man de didaktiska materielen i beaktande, deras antal samt 

ordningen och detaljerna i deras presentationer, blir lärarens uppgift både aktiv 

och komplex. (Montessori 1998b s 157). 

 

Läraren ska väcka barnets intresse för de olika materialen, när ett nytt ämne eller material ska 

presenteras kan läraren hålla en gemensam lektion för hela gruppen. Hon ska tänka på att tala 

med låg röst till barnen, även när hon talar till hela klassen. Andra egenskaper som är viktiga 

hos en Montessorilärare är följsamhet, lugn och tålamod. Hon måste vara grundligt insatt i 

materialen, både teoretiskt och praktiskt eftersom det är viktigt att man känner igen de 

svårigheter som barnen kan stöta på. När barnet kommit igång med arbetet ska läraren inte 

ingripa i onödan utan låta barnet arbeta ifred. Detta innebär inte att läraren saknar auktoritet, 

om någon stör eller bråkar ska man genast ingripa och skilja detta barn från gruppen och hålla 

mycket kontakt med det (Hansson 1994 s 30-31, 66). 
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En montessorilärare måste tro att barnet framför henne kommer att visa sin sanna 

natur så snart det hittar ett arbete som intresserar det. Hennes uppgift består alltså 

i att få barnen att börja koncentrera sig…  En lärares första plikt är att vaka över 

omgivningen; det är viktigare än allt annat… Vad kan vi göra med dessa oroliga 

små människor med sina förvirrade och osäkra medvetanden, som vi hoppas kunna 

intressera för någon form av arbete? Ibland använder jag ett uttryck som lätt kan 

misstolkas: läraren måste vara förförisk. Hon måste locka barnen. Om hon 

försummar miljön, om möblerna är dammiga, redskapen trasiga och, framför allt, 

om hon själv är ovårdad, ohyfsad och sträng mot barnen, då saknas de 

grundläggande förutsättningarna för att kunna nå det mål hon siktar på… Innan 

koncentrationen uppkommer kan läraren göra mer eller mindre vad hon själv 

anser vara bäst. Hon kan blanda sig i barnens aktiviteter så mycket som hon 

bedömer vara nödvändigt. (Montessori 1987 s 240-241). 

 

2.2.3 Förberedd miljö 

Miljön i skolan iordningsställs utifrån de behov som barnen har. Barns intressen är i regel 

väldigt skiftande och därför finns det mycket arbetsmaterial på hyllorna i klassrummen. Det 

läggs stor vikt vid att rummen ska vara trevliga och möblerade efter barnens behov. I 

klassrummen finns inga möbler i vuxenstorlek eftersom tanken är att rummen är till för 

barnen och inte för de vuxna. Barnen har inga egna sittplatser eller bänkar, utan de förvarar 

sina saker i en lös låda som de bär med sig till den plats som de önskar arbeta vid. 

Sittplatserna varierar på så vis att barnen kan välja mellan att arbeta enskilt eller i grupp. Det 

bör även finnas stora golvytor i klassrummen så att barnens rörelsebehov tillgodoses (Skjöld 

Wennerström & Bröderman Smeds 1997 s 134).  

 

Vi började med att utrusta barnens miljö med lite av varje och lät barnen välja de 

saker de föredrog. När vi såg att de bara valde vissa saker och lät de andra ligga 

oanvända, tog vi bort de sistnämnda… Vi märkte att det fanns saker som alla barn 

tyckte om; de betraktades som oumbärliga. Det fanns andra som de sällan 

använde, tvärt emot vad de flesta vuxna trodde… Jag brukade tänka på de insekter 

som alltid envist söker sig till den speciella sorts blommor som passar dem. Det 

var tydligt att barnen behövde de här sakerna. (Montessori 1987 s 194-195). 

 

All verksamhet grundar sig på den iordningsställda miljön och materialen. I klassrummen 

finns en speciell plats som är avsedd för varje materialuppsättning. Det bör endast finnas ett 
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exemplar av varje, eftersom det tränar barnen att samsas. Klassrummen ska även helst 

innehålla utrustning som är så verklighets- och naturtrogen som möjligt, till exempel knivar, 

telefon, kylskåp, diskbänk. Det är inte bara innemiljön som är viktig, det är även viktigt att 

barnen får kontakt med naturen och lär sig vistas i den. För att barnen ska ha möjlighet att 

studera naturen ska det finnas förstoringsglas och mikroskåp och de ska även få utföra 

experiment. (Roth 1995 s 33).  

 

Det ska finnas många olika sorters material och redskap för barnen, både för praktiskt och 

teoretiskt arbete. Varje materiel kan sägas ha två funktioner. Den första funktionen tränar ett 

visst sinne på ett speciellt sätt så att barnens psykiska utveckling stimuleras, även barnens 

begreppsutveckling, från konkret till abstrakt, tränas i den första funktionen. Den andra 

funktionen innebär en förberedelse för kommande användning av ett svårare material. Syftet 

med materialen är också att träna koncentrationsförmågan (Skjöld Wennerström & 

Bröderman Smeds 1997 s 103). Det finns i stort sett fyra olika sorters material i ett klassrum: 

material som berör vardagssysslorna, sinnestränande material, teoretiskt material och 

konstnärligt material. För att barnet ska kunna arbeta självständigt måste materialet vara 

självkorrigerande, barnet måste självt kunna kontrollera om det gjort rätt eller inte (Roth 1995 

s 36). 

 

I allt som görs i skolan – av lärare, barn, och andra – kommer det alltid att finnas 

fel. Det som betyder något är inte själva rättningen, utan att varje individ blir 

medveten om sina egna fel. Detta måste genomsyra skolan. Alla ska kunna 

kontrollera om de har gjort rätt eller fel… Barn i de vanliga skolorna har ofta 

ingen aning om att de gör fel. De gör felen omedvetet och utan att bry sig om dem 

eftersom det inte är deras uppgift att rätta dem utan lärarens! (Montessori 1987 s 

216).  

 

Materialets användning är standardiserat för att hjälpa barnet att skapa konkreta mönster av 

ordning och reda. Detta gör att barnet kan arbeta självständigt. Tanken ”en plats för allting 

och allting på sin plats” beskriver det sätt på vilket klassrummet är organiserat. Detta 

uttrycker idén att barn upplever en spontan glädje i inlärningen oavsett grad av 

standardisering. Den förberedda miljön gör också att barnen har större möjlighet till 

meningsfull interaktion med andra barn. Det finns en känsla av ömsesidig respekt och 

hjälpsamhet under hela dagen, snarare än vid särskilda tillfällen (Hainstock 1999 s 56-57). 
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2.3 Olika sätt att se på barns lärande 
I en historisk reflektion av utbildning framkommer tydligt att synen på barnet i skolan är en 

konstruktion av olika tiders rådande kultur och sociala förhållanden och inte minst av den 

kunskap om människan som är rådande och hur den används och tolkas. Detta innebär att 

synen på barnet i en viss tid också är resultatet av de val som görs när man organiserar de 

institutioner som barnen vistas i (Dahlberg och Lenz Taguchi 1996 s 1).  

 

Vi har valt att utgå från Dahlbergs och Lenz Taguchis (1996) olika sociala konstruktioner av 

barnet. Två olika sätt att se på barn och barns lärande framträder: Barnet som natur, som 

främst framträder i förskolan och Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare, som främst 

företräds i skolan. Genom att förena dessa två synsätt menar författarna att ett tredje synsätt 

kan bli möjligt: Barnet som kultur- och kunskapsskapare. Utifrån dessa olika sätt att se på 

barns lärande reflekterar vi över och placerar Montessori och hennes barn- och kunskapssyn. 

                         

2.3.1 Barnet som natur 

Förenklat kan man säga att i konstruktionen av barnet som natur finns allt nedärvt i barnet och 

måste därmed få frihet att uttryckas, bearbetas och utvecklas. Denna syn har gjort att 

skapandeverksamheten har inriktats mot den känslomässiga bearbetningen och att själva 

upptäckten och lärandeprocessen kommit i andra hand. Helhetssynen har genomsyrat 

förskoleverksamheten med skiftande uttryck under olika tidsperioder. I den nya pedagogiska 

inriktningen har detta inneburit en profilering mot natur, kultur och samhälle. Man har till 

skillnad från skolan inte delat upp verksamheten i olika ämnen, utan värnat om hela barnet. 

Helhetssynen har inneburit att man försökt förmedla en helhetsförståelse av omvärlden och en 

möjlighet för barnet att se och förstå sammanhang. Det som händer i dagens förskola måste 

förstås utifrån att tonvikt lagts vid hela barnet och den totala aktiviteten och där begrepp som 

integration och kontinuitet genomsyrar verksamheten. Detta innebär även att den dagliga 

omvårdnaden, hygienen, matlagningen med mera har haft lika stort värde som allt annat i 

förskolan. 

 

Förskolans strävan är att utveckla fria och självständiga individer. Denna tanke grundas i 

upplysningstidens idé om att vilja göra det rätta och därmed bli fri, det vill säga principen om 

självreglering. Fri lek och skapande verksamhet är betydelsefulla inslag eftersom barnets 

personlighet uttrycks i dessa aktiviteter, uttryck som aldrig kan vara fel. Även barnets lust, att 
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det skall vara roligt i stunden skiljer sig från skolans framtidsinriktade verksamhet. Det finns 

också en tanke om att barnet måste skyddas från samhällets kommersiella uttryck. Detta har 

markerats genom att vissa leksaker har plockats bort och att motbilder till dessa har skapats 

(Dahlberg och Lenz Taguchi 1996 s 16-18). 

 

2.3.2 Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare 

Barncentreringen yttrar sig på ett annat sätt i skolan än i förskolan, även om det finns ett 

ansvar för hela barnet och en strävan efter social fostran och en intellektuell träning och 

utveckling också inom skolans verksamhet. Skolan har en tydlig framtidsinriktning som 

innebär att den skall vara till nytta för samhället och knytas till det produktiva livet. Följden 

av detta blir att handlingsutrymmet vid förändringar blir snävare, eftersom skolan står i 

centrum för en målrationalitet med en stark reglering. En annan aspekt är att skolan är 

ämnescentrerad, det vill säga att grunden för all aktivitet är kopplad till inlärning av konkret 

ämneskunskap. Detta innebär att det blir tydigt vad och hur man skall göra i verksamheten. 

Även vad som är rätt respektive fel synliggörs därmed på ett tydligare sätt.  

 

Ämnesindelningen har utvecklats och förändrats allteftersom samhället har utvecklats, 

exempel på relativt ”unga” ämnen är mediakunskap samt barn- och hemkunskap. Skolans 

läroplan domineras av återskapandet av den rådande kulturen och det kunskapsstoff som 

anses viktigt för att samhället ska utvecklas. Strävan är att anpassa undervisningen till varje 

barns kunskaps- och utvecklingsnivå. Ett mindre moget barn ska inte få så svåra uppgifter 

samt erhålla mer handledning från läraren än ett mera moget barn (Dahlberg och Lenz 

Taguchi 1996 s 18-19). 

 

2.3.3 Barnet som kultur- och kunskapsskapare 

I detta synsätt är det tydligt att det handlar om att de två ovan nämnda traditionerna som 

genom samverkan ska komplettera varandra. För att uppnå en långsiktig utveckling av 

förskolans och skolans pedagogiska arbete måste ett förändringsarbete ha som utgångspunkt 

en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskaper. Framtidens kunskaps- och 

informationssamhälle förutsätter till skillnad från tidigare, samtal och kommunikation.  

 

Synen på barnet som kultur- och kunskapsskapare bygger på respekt för barnet som ett 

kompetent och nyfiket barn. Barnet är fyllt av lust att lära, att utforska och utvecklas som 

människa, i aktiv relation med andra människor. Barnet tar aktiv del i den kunskapande 
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processen. En förutsättning för en verklig dialog är ett förhållande av respekt mellan vuxen 

och barn och den enskilde individens självkänsla. Detta utmynnar i förhållningssättet till 

barnet och den vuxne pedagogen som det forskande barnet och den forskande pedagogen. 

Synen på pedagogen som forskande innebär att pedagogens arbete bör präglas av en aktiv 

passivitet. Pedagogens arbete handlar till stor del om att lyssna och låta sig inspireras av 

barnets frågor och nyfikenhet, att hålla deras frågor levande, att följa och studera hur barnen 

söker svar på sina frågor. Det är viktigt att inte ge barnen svar på frågor innan de hunnit att 

ställa dem. Detta utforskande arbete innebär att barnen måste ses som en resurs. När barnen 

ställs inför varandras idéer vaknar lusten och utmaningen att finna svar och forska fram nya 

teorier. Grupparbete innebär förutom kreativt kunskapsskapande även ansvarstagande, 

förmåga att samspela, diskutera, välja och handla, det är ett arbete i demokratisk anda 

(Dahlberg och Lenz Taguchi 1996 s 21-30). 

 

2.3.4 Montessoris barn- och kunskapssyn 

Synsättet på barnet som natur och dess inneboende vilja och lust att lära delas även av 

Montessori. Trots detta upplever vi inte att det är den känslomässiga bearbetningen som står i 

fokus, utan att det är lärandeprocessen som är det mest centrala. Inom Montessori delar man 

inte upp skoldagen i ämnen, utan barnen utgår från sin planeringsbok och väljer själv i vilken 

ordning det vill arbeta med olika saker. Det är läraren som har det yttersta ansvaret och är den 

som styr innehållet i planeringsboken. Innehållet utgår dock från läro- och kursplaner och de 

ämnen som är tradition inom skolan, exempelvis matte, svenska, engelska, geografi, 

samhällsvetenskap. Innehållet utgår alltid från helheten för att sedan brytas ned i delar, detta 

för att barnet ska nå en djupare förståelse och förstå sammanhang.  

 

De praktiska vardagssysslorna inom Montessoriskolan innebär att man betonar hur viktigt det 

är att barn lär sig respektera omgivningen som de vistas i och vårda den. Vår erfarenhet är 

dock att Montessori förordar mer ömtåligt material för att barnen ska lära sig att vara väldigt 

aktsamma. Det betonas gång på gång hur viktig leken är inom positioneringen barnet som 

natur, för att barnen ska utvecklas till fria, självständiga människor. Även Montessori har som 

mål att utveckla friheten och självständigheten, dock är vår uppfattning att leken har en 

mycket mindre betydelse, istället utvecklas dessa egenskaper genom självständigt arbete i 

barnets egen takt och kunskapsnivå. Genom att valfriheten ökar när barnen får välja ur 

innehållet i planeringsboken, uttryckte de intervjuade pedagogerna att lusten för arbetet 

ökade.  
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Montessoriskolan delar skolans synsätt på barnet som kultur- och kunskapsåterskapare på så 

sätt att båda verksamheterna har en tydlig framtidsinriktning och att dess verksamhet skall 

vara till nytta för samhället. Båda delar uppfattningen om att skolans innehåll ska anpassas till 

barnets kunskapsnivå och att svårigheterna ökar allteftersom barnet mognar och utvecklas. De 

pedagoger som vi intervjuat uttryckte dock att Montessoriskolan sedan tradition varit bättre på 

att individanpassa innehållet.  

 

En sammansmältning av de ovanstående synsätten, skulle utmynna i ett tredje synsätt på 

barnet som konstruktör av kultur och kunskap. I denna verksamhet ska pedagogen inta en 

passiv roll, vilket läraren i ett Montessoriklassrum verkligen gör. Skillnaderna i roller finns 

ändå kvar på så sätt att Montessoriläraren är styrande över innehållet, hon har redan förberett 

allt material som ska användas på ett sätt som läraren har bestämt. Elevernas egna frågor och 

uppslag kommer på så sätt i bakgrunden. Arbete i grupp är inte heller något som utmärker, 

eller uppmuntras, inom Montessori, eftersom arbetet i stort utgår från varje individs planering.  

 

Vår slutsats efter att ha studerat tre olika aktuella sociala konstruktioner är att Montessoris 

barn- och kunskapssyn är en förening av dessa olika synsätt, men med betoning på synsättet 

barnet som natur eftersom tron på barnets egen kapacitet är så stark inom Montessori. Vår 

målsättning eller uppfattning var inte heller att det fullt ut skulle gå att hitta ett synsätt på barn 

inom någon annan verksamhet som helt överensstämmer med Montessori, eftersom 

Montessoripedagogiken är en alternativ pedagogik och därmed skiljer sig från andra. 

 

2.4 Forskning om och kritik mot Montessoripedagogiken 
Den lilla forskning som finns om Montessoripedagogikens fördelar indikerar att barn i 

Montessoriskolor gör goda resultat i det långa loppet, men att mer forskning är nödvändig. 

Jonathan Wolff, en Montessorilärare och konsulent i Kalifornien säger; ”Vi måste styrka att 

våra tankar överensstämmer med forskningen om hjärnans utveckling, och att våra barn är 

förberedda på alla nivåer”. Professorn i utbildning av yngre barn, Lilian Katz vid universitetet 

i Illinois, säger att kritiken mot Montessoripedagogikens hårda styrning av att använda 

materialet korrekt och bristen på fantasi och kreativitet står fast, men det förringar ändå inte 

värdet av pedagogiken. ”Den är i stort sett solid” säger Katz. Strategierna som lärarna 

använder är mycket tydliga och barnen förefaller svara bra på dessa (Shute 2002 s 74 egen 

översättning). 
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I Malms (2003) avhandling “Understanding what it means to be a Montessori teacher” har 

hon studerat Montessorilärares liv och deras inställning till yrket. På frågan om vad de 

upplevde som fördelarna med Montessoriundervisning, kan de åtta lärarnas svar sammanfattas 

som följande:  

• det är en strukturerad undervisningsmetod som baseras på en förståelse av kontexten i 

barnets utveckling;  

• barnet lär sig  bli självständigt; 

• upptäcktslusten som uppkommer hos barn när det tillåts att arbeta på sin egen 

utvecklingsnivå och efter sina egna möjligheter; 

• barnet lär sig att hantera frihet tillsammans med ansvarstagande; 

• få möjlighet att möta barnet på hans/hennes egen nivå; 

• barnet utvecklar kreativitet och självaktning; 

• barnet kan upptäcka, hitta egna vägar och lära sig på hans/hennes egna sätt; 

• montessorimaterialet konkretiserar abstrakta begrepp, som  möjliggör djupinlärning; 

• läraren övervakar och observerar; 

• den förberedda skolmiljön ökar inlärningen; 

• fördelarna med blandade åldersgrupper. 

 

Nackdelarna med Montessoriundervisningen beskrivs som följande: 

• om det läggs för mycket tonvikt på individualisering, finns det en risk att barnet blir 

hänsynslöst och okänsligt för andras behov; 

• för mycket individualisering kan också resultera i egocentriska barn som tycker att det 

är svårt att ta emot och acceptera gemensamma regler; 

• ”fundamentala lärare” (lärare vars förståelse av Montessoripedagogiken förefaller 

grunda sig  mer på dogm än på kontextuell djupinlärning och tillämpning av filosofin 

som en helhet). (Malm 2003 s 53-54 egen översättning).  

 

Professorn i pedagogik, William Heard Kilpatrick var en av dåtidens största kritiker till 

Montessoripedagogiken. Han ansåg att läraren borde ha fullständig kontroll över barnen, 

istället för att bara iaktta deras självständiga arbete. Han motsatte sig även Montessoris 

betoning av sinnenas pedagogik och att barnens intresse skulle vara det styrande i 

undervisningen (Hainstock 1999 s 43-44). Kilpatrick var på den tiden en mycket ansedd 

pedagog som många fackmän tog intryck av. Han kritiserade även Montessoris metod för att 
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den inte skapade situationer för social samverkan och särskilt kritisk var han till materialet 

som han ansåg vara ålderdomligt. Det enda som han egentligen tyckte var bra i 

undervisningen var de praktiska vardagssysslorna. Kilpatricks kritik finns att läsa i boken 

”The Montessori system examined” som publiserades 1914 (Johansson 1994 s 24).  

 

En annan kritiker till Montessoripedagogiken var den framstående amerikanske pedagogen 

John Dewey som tyckte att skolan borde främja individens anpassning till gruppen och arbeta 

för att främja barns fantasi. Dessa tankar stod i motsättning till Montessoris tro på en 

intellektuell, tidig inlärning i en verklighetstrogen, förberedd miljö (Hainstock 1999 s 44).  

 

Maltén (1995 s 158) anser att det är stor risk att individualiseringen överdrivs på bekostnad av 

den sociala och känslomässiga utvecklingen. Montessoripedagogiken fungerar bäst vid 

stimulans av den finmotoriska och intellektuella utvecklingen. Materialet kan å ena sidan vara 

utvecklande men å andra sidan i viss mån styrande och därmed inte så fritt som man avsett.  

 

En annan av vår tids kritiker till Montessoripedagogiken är läraren och doktoranden i 

pedagogik, Klas Roth. Han väljer ut följande faktorer som förefaller bidra till att intresset för 

Montessoripedagogiken ökar; missnöjet över grundskolan, lusten och viljan att starta friskolor 

har ökat, den populariserade föreställningen att barn i Montessoriskolor blir självständiga och 

utvecklar sitt tänkande, okunskap om vad pedagogiken egentligen är, och till sist, variationen 

från ortodox Montessoripedagogik till Montessoriinspirerad pedagogik. Roths två huvudskäl 

till att varför han anser att Montessoripedagogiken inte är lämplig att använda i bred skala i 

samhället är att Montessoripedagogiken är influerad av intellektuella strömningar som idag är 

starkt ifrågasatta eller förkastade och att pedagogiken inte främjar det kritiska tänkandet (Roth 

1995 s 6-7).  

 

Enligt Montessoris kritiker främjar inte pedagogiken det kritiska tänkandet och fantasin hos 

barnen. Efter att ha tagit del av kritikernas åsikter och synpunkter får vi uppfattningen att de 

anser att pedagogikens kunskapssyn mera sällar sig till synsättet barnet som kultur- och 

kunskapsåterskapare eftersom användningen av materialet är så styrt och miljön så förberedd.  
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3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
Huvudfrågan för studien lyder:  
Hur tar sig individuell frihet uttryck i det dagliga klassrumsarbetet på två Montessoriskolor? 

För att ta reda på detta ställde vi upp följande delfrågor, som vi även använde som 

utgångspunkt vid samtalet med Montessoripedagogerna: 

Varför valde du att arbeta inom Montessoriskolan? 

Vad innebär individuell frihet för dig? 

Passar individuell frihet alla barn? 

Vilka är möjligheterna med individuell frihet?  

Vilka är problemen med individuell frihet? 

 

 

4 METOD 

 
I metodavsnittet redogör vi för var studien äger rum, vilka som deltar och vilka metoder vi har 

använt. Vi beskriver vilka etiska överväganden som studien har inneburit. Vi avslutar med att 

beskriva hur vi analyserat vår data. 

 

4.1 Urval 
Vår utbildning, Språk och skapande har inriktat sig mot barn mellan 0-12 år och eftersom vi 

båda tänkt oss att arbeta inom skolan har vi valt att inrikta vår studie mot barn mellan 7-12 år. 

Valet av skolor har skett avsiktligt med tanke på avstånd och vilka skolor som tog emot 

besök. 

 

Den första skolan som vi besökte var en kommunal skola och bestod förutom av 

Montessoriskolans 200 elever även av cirka 300 elever på sär- och grundskolan. Vi 

observerade två olika klasser under skoldagen, en årskurs 1-3 och en årskurs 4-5. 

Undervisningen bedrevs i klassrummet av en klasslärare. Skolan var relativt nybyggd och 

lokalerna var ljusa och såg i stort sett oanvända ut. Man lade stor vikt vid inredningen och på 

att skapa en trivsam miljö. Efter observationerna intervjuade vi skolans studierektor. Hon 

delade sin tjänst mellan hälften rektorstjänst och hälften lärartjänst. Anledningen till att hon 
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började arbeta på Montessoriskola var att hon efter att ha arbetat i ”vanlig” skola sökte efter 

någonting annat.  Den här läraren väljer vi att kalla för Lärare 1 i resultatredovisningen. 

 

Den andra skolan som ingår i vår studie var även den en kommunal skola. Montessoriskolan 

bestod av cirka 35 elever. Skolan var belägen på samma område som grundskolan, fast i 

skilda byggnader. Lokalerna var inte nybyggda men för den skull inte särskilt slitna. Man var 

rädd om det material och möblemang man hade, även om det inte var alldeles nytt. Vi 

observerade årskurs 1 under en skoldag och därefter intervjuade vi klassläraren. Hon var 

utbildad lågstadielärare i grunden och tanken när hon började läsa Montessoripedagogik var 

att hon ville integrera det i den vanliga skolan. Den här läraren väljer vi att kalla för Lärare 2 i 

resultatredovisning. 

 

4.2 Datainsamling 
Vår undersökning är upplagd som en kvalitativ fallstudie (”case study”). Det innebär att 

forskaren väljer denna metod för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och 

hur de inblandade personerna tolkar denna. Fokus ligger på process och på att upptäcka 

snarare än på resultat och bevis. Kvalitativa fallstudier är särskilt lämpade att använda för att 

hantera problem av praktisk art och för att utöka kunskaperna när det gäller olika 

kunskapsaspekter (Merriam 1994 s 9-10).  

 

Studien är indelad i observationer och intervjuer. Observationerna vid båda skolorna 

genomfördes under en skoldag som för eleverna varade från klockan 8.15 till 11.15. Vi följde 

elevernas skoldag och den verksamhet som bedrevs, inklusive aktiviteter som var speciella 

just den dagen som vi var där. Vi hade inte i förväg talat om vad det var vi skulle observera, 

för att verksamheten skulle vara så naturlig och ”vanlig” som möjligt. Vi berättade dock för 

klasserna vilka vi var och att vi var där för att vi ville se hur de arbetade. De verkade inte 

påverkas av att vi var där eftersom de inte tog någon större notis om oss. Patel och Davidson 

(2003 s 97) skriver att observatörens närvaro kan komma att påverka individerna så att deras 

beteende ändras till en början, men i och med att individerna vänjer sig vid att observatören 

finns där, så återgår deras beteenden till det vanliga. Vi försökte också medvetet att hålla oss i 

bakgrunden inne i klassrummet, sittandes där vi bedömde oss vara i bakgrunden samtidigt 

som vi ville se och höra det mesta. Vi förde båda anteckningar av vad vi såg och hörde, dessa 

sammanställde vi sedan gemensamt. Patel och Davidson (2003 s 89-90) beskriver denna 

 21



observationsmetod som ostrukturerad. Vårt syfte är utforskande och vi ville använda 

observationen för att erhålla så mycket kunskap som möjligt, vilket enligt dem utesluter ett i 

förväg färdigt observationsschema. Ostrukturerade observationer kräver dock förberedelser 

och noggranna överväganden. Vi tog ställning till vad det var vi skulle observera, hur vi 

skulle registrera datan och hur vi skulle förhålla oss som observatörer.  

 

Starrin och Svensson (1994 s 122-124) skriver att fenomenografiska undersökningar handlar 

om att identifiera uppfattningar och att beskriva variationer av uppfattningar, utan att göra 

anspråk på att de erhållna undersökningsresultaten ska generaliseras till den population som 

undersökningspersonerna kommer ifrån. Kravet på variationsbredd medför att 

undersökningspersonerna kan handplockas med tanke på olika aspekter som kan vara 

relevanta, till exempel att intervjupersonerna ska ha olika erfarenheter av den företeelse som 

utgör studiens fokus, att de kommer från olika arbetsplatser samt att de har olika 

utbildningsbakgrund och social bakgrund. Ett ytterliggare kriterium för att öka kvaliteten på 

informationen är att det som ska belysas under intervjuerna verkligen är relevant i förhållande 

till personernas intresse och behov. I fenomenografiska undersökningar är intervjun det 

vanligaste sättet att samla in data. I en öppen och semistrukturerad intervju, får personerna  

möjlighet att utifrån sin egen förståelse avgränsa, behandla och definiera innehållet. När 

intervjuerna ska analyseras och tolkas är det främsta intresset att identifiera innebörder, inte 

att komma fram till förutbestämda uppfattningar. Gemensamt för dessa undersökningar är att 

samtliga intervjuer bandas för att skrivas ut ordagrant. Detta är denna metod som vi har 

inspirerats av vid våra intervjuer.  

 

 

4.2.1 Etiska överväganden 

Etiska övervägande definieras inte utifrån det som är fördelsaktigt för forskaren eller projektet 

i fråga. Frågor om etik har att göra med vad som är rätt eller rättvist, inte bara med hänsyn till 

själva projektet och de intressen som finns inom detta, utan med tanke på andra som berörs av 

forskningen (May 2001 s 79). Vi har utelämnat vissa bakgrundsuppgifter för att skolorna inte 

skall kunna identifieras och alla namn på personer som används är fingerade. Vi förvarar 

materialet på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan få tillgång till det. 

Bandinspelningarna och anteckningarna kommer att förstöras efter att arbetet slutförts. Vi har 

med tanke på personernas personliga integritet valt att berätta vilka vi var och anledningen till 

att vi besökte skolan. Vi valde dock efter övervägande, att inte berätta för eleverna och lärarna 
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att det egentliga syftet med observationen var att studera hur ”individuell frihet” tar sig 

uttryck, eftersom vi ansåg att det skulle kunna påverka dem och visa en icke sanningsenlig 

bild av verksamheten.  

 

4.3 Dataanalys 
Vi utgick från våra utskrifter från intervjuerna. Vi läste igenom materialet åtskilliga gånger 

för att få en helhetsuppfattning av innehållet. Därefter kodades varje intervju för sig genom att 

de försågs med kodord som sammanfattar det som sägs i ett visst sammanhang. I nästa steg 

har vi granskat materialet i sin helhet och jämfört likheter och olikheter för att inducera 

kategorier/teman. Detta innebär att vi försöker generera teoretiska påståenden om det sociala 

livet utifrån våra data. Induktion grundar sig på antagandet att vi kan utgå från 

faktainsamlingen för att sedan relatera dessa fakta till varandra för att på så sätt nå fram till 

våra teorier. Det första steget i denna process är att ta ställning till relationen mellan teori och 

data, att visa att fakta kan tala för sig självt, separerade från forskarens tolkningar (May 2001 

s 47-48).  

 

Utifrån de teman/kategorier som analysen av intervjuerna genererat, har vi använt de 

sammanställda observationerna för att förtydliga och exemplifiera från verksamheten. 

Granskningen har utgått från analysen av intervjuerna och val av kodorden och kan bara 

förstås mot bakgrund av dessa.  

 

Under den första observationen var våra möjligheter att föra anteckningar om det som sades 

väldigt begränsade eftersom vi inte hade möjlighet att höra vad som sades i dialogen mellan 

läraren och enskilda elever. Dessutom fick vi inte möjlighet att intervjua någon av de lärarna 

som vi observerat, utan skolans studierektor som främst arbetade med de äldre eleverna i 

årskurs 6-9, medan observationen gjordes i årskurs 1-5. Fördelen med denna intervju var dock 

att vi fick lång tid, två timmar, på oss. På den andra skolan intervjuade vi samma person som 

undervisade i den observerade klassen. Eftersom hon fick ta av sin rast till intervjun blev 

denna intervju betydligt kortare, ungefär en halvtimme. Det är möjligt att hon kände sig 

stressad, vilket kan ha påverkat svaren. Dessa olika omständigheter kan ha påverkat vårt 

resultat.  

 

 23



Studiens validitet yttrar sig i hur väl forskaren tillämpar och använder sin förförståelse i hela 

forskningsprocessen. Vad det gäller datainsamlingen kopplas validiteten till om forskaren 

lyckas skaffa underlag för en trovärdig tolkning av situationen. Vi är medvetna om att 

observationerna är gjorda under kort tid. Detta beror på att vi endast fick möjlighet att deltaga 

under en skoldag, som endast varade tre klocktimmar. Trots denna mycket begränsade tid, 

tycker vi att fått fram mycket data. Ett ofta använt begrepp i sammanhanget är triangulering, 

som kan ske på många sätt. Vid datainsamlingen kan flera metoder tillämpas till exempel 

intervjuer, observationer, dagböcker och dokument. Informationen från dessa vägs sedan 

samman i analysen för att ge en så täckande bild som möjligt. Utfallet av dessa metoder kan 

sammanfalla eller peka åt olika håll, båda resultaten är lika intressanta (Patel och Davidson 

2003 s 103-104). 

 

 

5 RESULTAT 

 
Vi väljer att redovisa resultatet från vår analys genom att dela in varje område, så kallade 

teman, i kategorier efter vad lärarna berättat under intervjuerna. Här skiljer vi lärarna åt, 

däremot har vi valt att inte skilja på de båda skolorna när vi redovisar vad vi observerat, 

eftersom vi finner att detta skulle försämra läsbarheten och att det inte är avgörande för 

utfallet av studien. Detta redovisas i direkt anslutning efter varje tema.  

 

Vi tolkar vårt resultat utifrån de teorier som vi presenterat i litteraturbakgrunden (se kap 2.1). 

Detta sammanfattas under en avslutande rubrik. 

 
5.1 Ansvar 
Temat ansvar har vi delat in i kategorierna 5.1.1 Friheten begränsas och 5.1.2 Ramar och 

ansvar. 

 

5.1.1 Friheten begränsas 

Lärare 1 säger: Friheten är ju oerhört begränsad, det handlar ju om frihet under 

ansvar, det vill jag understryka. Vi kan inte låta ett barn fara rundor i klassrummet 

och förstöra för de andra barnen, sådan frihet kan vi inte ha. Friheten förvärvar 
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man och den ska man förstå på rätt sätt. Det är underbart att se de elever som 

klarar att jobba med sin planeringsbok och själva vet att nu ska jag göra detta. Sen 

finns det också de elever som inte klarar det och då är det mitt ansvar som lärare 

att på något sätt hjälpa dem att komma vidare. Då drar vi åt hela tiden, det händer 

dagligen, ja på varje arbetspass att det är någon som inte klara friheten och då får 

vi diskutera det. Däremot är det aldrig frågan om att man ropar rakt över rummet 

till något barn ”Nu håller du tyst”, utan man går fram till den eleven för de andra 

jobbar ju. Man riktar sig alltid individuellt även i sådana sammanhang. Det kan 

också vara så att jag låter passet gå och pratar med barnet efteråt.  

 

Lärare 2 säger: De har ingen frihet att göra precis vad de vill och hur de vill. De 

har alltså sin planering. Där står det exakt vad de ska göra, men när de gör det får 

de välja själva. Så är det inom Montessori, det är många som misstolkar detta och 

tror att vi släpper dem hur som helst, men så är det inte alls. Det är mycket tydliga 

ramar alltså inom vilka gränser som man får röra sig och en del barn får större 

frihet och andra barn får mindre frihet. Det finns barn här som jag kan släppa 

nästan helt, det finns barn här som jag inte kan släppa någonting, utan jag får 

bestämma vad de ska göra. Utifrån mognad får man också ge frihet. De har också 

den friheten att välja om de vill sitta vid bordet eller om de vill sitta vid mattan, 

alltså de har frihet att välja sin arbetsplats, i den mån de kan. Det är samma sak 

här, i den mån de kan.  

 

5.1.2 Ramar och ansvar 

Lärare 1 säger: Man har ju ett stort ansvar för miljön här, vi ska kunna ha saker 

tillsammans. Vi städar tillsammans med eleverna, det gör att eleverna lär sig att 

vara rädda om sakerna. Möblerna håller väldigt väl, vi har i stort sett ingen 

skadegörelse här på skolan. 

 

Lärare 2 säger: Barnen har också ett stort ansvar att inte störa varandra när de 

jobbar. För att få lugn i klassrummet arbetar vi mycket med det som Montessori 

kallar för praktiska vardagsövningar. Då får barnen lära sig hur man lyfter en 

stol, hur man stänger en dörr och andra sådana saker. Det här var en sådan aha-

upplevelse för mig, lugnet bara la sig i klassrummet när barnen lärde sig detta.        

 

Under observationerna såg vi att lärarna var noga med att inget barn fick störa något annat 

barn som arbetade. Pelle blev irriterat när det kom fram andra barn och tittade på hans arbete. 
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 Pelle säger: Stör mig inte!  

Ett annat barn hade svårt att sitta stilla i samlingen i ring. 

Läraren säger: Nu sitter du ordentligt, annars bär jag ut dig härifrån. Förstår du? 

Läraren hade vid ett flertal gånger tidigare under arbetspasset sagt åt eleven att inte störa de 

andra barnen. Här såg vi exempel på att läraren sa till en elev inför hela klassen. Lärarna tillät 

inte heller att barn kom fram och störde under tiden som läraren höll på att hjälpa något annat 

barn. 

Läraren säger: Är det tillåtet att avbryta när jag håller på med någon annan? Gå 

och sätt dig så kommer jag och hjälper dig sen.  

Lärarna var även tydliga med att barnen skulle räcka upp handen när de ville säga något. 

Läraren säger: Om man vill ha ordet så räcker man upp handen, då får man ordet, 

pratar man samtidigt som man räcker upp handen så får man vänta ännu längre 

innan man får ordet. 

Ljudnivån i klassrummen som vi besökte var väldigt låg, det var svårt att höra vad som sades, 

både lärarna och eleverna förde mestadels viskande samtal med varandra. När eleverna 

pratade högre med varandra, hyssjade lärarna genast åt dem.  

 

Vi noterade på båda skolorna att de arbetade med de så kallade praktiska vardagsövningarna 

och att de tog ansvar för miljön i klassrummet. Barnen hjälpte till med att duka inför fikan, de 

dammade, vattnade blommorna och plockade i ordning materialet. De hade bestämda 

ansvarsområden som skiftade veckovis. Det rådde en närmast pedantisk ordning i 

klassrummen, som innehöll bland annat speglar med guldram, kristallkronor, fönsterlampor 

och mängder med växter.  

 

5.2 Individualiserat arbete 
Temat individualiserat arbete har vi delat in i kategorierna 5.2.1 Planeringsboken, 5.2.2 

Åldersintegrerat, 5.2.3 Barn med speciella behov och 5.2.4 Elitskola. 

 

5.2.1 Planeringsboken 

Lärare 1 säger: Lärarsituationen är tuff, man tar ju på sig att jobba individuellt 

med alla sina elever. Kraven på barnen ser olika ut, de får lära sig att det som är 

jättebra för elev A det nöjer vi oss kanske inte med för elev B, för vi menar att där 

finns det mer att ge. Därför ser planeringsböckerna olika ut och deras arbeten ser 

olika ut. Jag har nog aldrig under min lärargärning jobbat så individbaserat som 
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jag gör nu. Innan så kunde jag tänka att nu så ska vi jobba med detta och då 

planerade jag min lektion och sen jobbade barnen efter det. Medan nu tänker jag: 

Nu ska jag ha en samling och presentera ett ämne eller ämnesområde och sen får 

vi se vad det blir. Utifrån det material som läraren har förberett tolkar eleverna 

det väldigt olika och det blir olika saker. Vi presenterar material som vi tycker är 

viktiga och som vi vet att de måste göra. Vi försöker få dem att spänna sin båge, 

individualiseringen kommer ju här, men det är väldigt olika hur det står i deras 

planeringsböcker. Även om ett barn är sjukt, så missar det inget, för det vet vad det 

ska göra och då kan jag hjälpa det samtidigt som de andra gör andra saker. Detta 

fungerar ju tack vare den individuella planeringen.  

 

Lärare 2 säger: Det som är det specifika för Montessori för att man ska kunna 

individualisera är att man måste ha 1000 checklistor, för det måste man eftersom 

alla inte gör samma sak så måste man bokföra hela tiden vem som har gjort vad. 

Valfriheten gör att lusten blir större och det får man ju mer när man får välja själv 

vad man ska göra. Nu gör barnen sina arbetsuppgifter när som helst under veckan, 

efter vad som står i deras planeringsbok. 

 
5.2.2 Åldersintegrerat 

Lärare 1 säger: När man jobbar åldersintegrerat så ser ju till exempel barnen i 

tvåan vad barnen i trean gör och blir nyfikna och lär sig massor även om de själva 

inte jobbar med det just nu. Alla gör inte samma sak, men det är ett oerhört 

kunskapsinhämtande som sker även genom att barnen ser vad de andra arbetar 

med. Detta gör även att de vet vad som ska komma, ibland frågar de om de kan få 

börja med något som de vet ska komma senare och visst, det går bra, för jag kan 

ha en individuell genomgång om jag har tid och möjlighet. Montessorimaterialet 

ska vara gjort så att eleverna när som helst ska kunna använda det, det är det som 

är frihet. Men det kan också vara så att jag säger nej, eftersom färdigheten inte är 

befäst. 

 

Lärare 2 säger: Montessoriföreningen har som policy att man ska ta emot 7-8 per 

årskurs så att man kan arbeta åldersblandat. Nu är det för många i årskurs 1, det 

går inte ihop sig eftersom vi har bara ett barn som går i årskurs 2, tillsammans 

med barnen i 2-5. Det är en sådan stor spridning och det är inte bra, men det har 

med den sociala gemenskapen att göra. Vi kan inte bara flytta över barn från en 

klass till en annan.  
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5.2.3 Barn med speciella behov 

Lärare 1 säger: De elever som har läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. I och med att 

resten då kanske klarar sig, de är inte beroende av mig så kan jag sitta med den 

här eleven i kanske 15-20 minuter. Det hade jag aldrig kunnat om eleverna inte 

varit vana vid att ta eget ansvar. Nu har jag jobbat som Montessorilärare i ungefär 

tio år och jag kan inte påstå att det är fler elever idag som har svårt med friheten. 

Men vi har större grupper idag, så jag hinner inte ”mota Olle i tid”, så att säga. 

Därför är kanske friheten svårare idag, sen har vi ju alla de här barnen med 

ADHD och sådana aspekter.  

 

Lärare 2 säger: Barn med speciella behov kan inte välja, alla de här 

bokstavsbarnen till exempel, då får man som lärare bestämma att idag så är det tre 

saker som du har att göra eller kanske bara två saker att välja på. Då är det den 

friheten som de barnen har. Det kan hända att ibland får vi ta ut barn i 

personalrummet och då får de sitta där tillsammans med annan personal, för att 

inte påverka hela gruppen, för det behövs inte mycket förrän de andra hänger på.  

 

5.2.4 Elitskola 

Lärare 1 säger: Den enda nackdel som jag kan se är att vissa elever vill så mycket 

att jag som lärare får gå in och bromsa dem ibland. Faran är att det kan bli en 

elitskola. 

 

Lärare 2 säger: En nackdel, fara, är att man inom Montessori kan bli för mycket 

kunskapsinriktad. Det kan jag se som en fara att de estetiska ämnena glöms bort, 

den faran finns. Men det har med mig som pedagog att göra, att jag inte får 

glömma den biten med barnens rörelsebehov och drama. Det har jag lagt in i 

undervisningen, så det finns. Men faran finns att det kan bli en elitskola om man 

inte är medveten om det. Det kräver en medvetenhet av oss som jobbar. 

 

Observationerna visade många exempel på barn som jobbade självständigt med sin 

planeringsbok. Lärarnas inblandning bestod då enbart av att kolla och registrera att arbetet var 

korrekt utfört. 

Läraren säger: Då skriver jag in att du har gjort det här, du kan gå vidare.  

Barnens veckoplanering såg olika ut och de arbetade med olika saker, de elever som var klara 

med veckans planering, de sysselsatte sig genom att rita eller sköta sitt ansvarsområde. 
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Lärarna på båda skolorna hade individuell genomgång med elever som skulle börja på något 

nytt. Lärarna gav instruktioner för hur övningarna skulle utföras, därefter fick eleven själv 

tänka efter och prova sig fram. Efter en stund återkom läraren för att se hur arbetet gick och 

ge ytterliggare förklaringar om det behövdes. En elev som ville börja med ett nytt material, 

nekades att göra det innan läraren hade visat hur det skulle användas. 

Läraren säger: Det här får ni inte använda förrän jag har visat det. Lägg tillbaka 

det. 

Vi har ingen möjlighet att visa på situationer från klassrummen där vi kan säga att barn med 

speciella behov var inblandade, eftersom vi inte med säkerhet vet vilka dessa barn var. Under 

intervjuerna framkom dock att det fanns flera barn med särskilda behov i dessa klasser. Vid 

ett tillfälle fick ett barn gå ut och sätta sig i personalrummet tillsammans med en 

”extralärare”.  

 

Båda pedagogerna uttryckte att Montessoriskolan kunde bli för mycket kunskapsinriktad och 

att estetisk verksamhet får lite utrymme. Under våra observationer såg vi att det var först när 

barnen var färdiga med sitt arbete som de ägnade sig åt att rita. På den ena skolan sjöng de 

även under samlingen.  

 

5.3 Pedagogens roll 
Temat pedagogens roll har vi delat in i kategorierna 5.3.1 För- och efterarbete och 5.3.2 

Pedagogens arbete i klassrummet. 

 

5.3.1 För- och efterarbete 

Lärare 1 säger: Vi har en helt annan sorts förberedelse och efterarbete här. För att 

det ska vara lugnt, stillsamt och trevligt i en lokal så ska detta ha ordnats någon 

annanstans. Det innebär också att jag kan ha en individuell genomgång eller ta en 

strulig elev åt sidan och sitta och prata med denne, arbetet bör flyta fast jag inte är 

där. Det är många bitar som inte syns och lärare ska inte synas. Det är inte 

lärarcentrerat, det utgår inte från läraren i ett Montessoriklassrum. 

 

 Lärare 2 säger: Förarbetet är mycket tufft inom Montessori. Det måste finnas saker 

för dem att göra och det tar mycket tid att förbereda, det gör ju sig inte självt. Men 

sen när man har det, då har man ju materialet och sen är det bara att köra, fast det 

är jobbigt att starta, men då får man göra som med allting annat, ta lite i taget. 
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Man får inte tro att man ska fixa allt på en gång, varje år har man gjort något nytt 

material.  

 

5.3.2 Pedagogens arbete i klassrummet 
Lärare 1 säger: Kommer man hit ser det kanske ut som om vi inte gör någonting, 

utan bara flyter runt. Läraren finns där som den som organiserar, men är mer eller 

mindre osynlig. Man ska tänka sig för när man går runt i klassrummet, en elev som 

sitter och arbetar ska man inte störa genom att säga ”Oh vad du jobbar bra”, för 

då har man genast stört dem och sen ska de tillbaka till koncentrationen igen. Man 

observerar dem och ser att nu är det nog läge för lite hjälp av en eller annan 

anledning. Annars är det så att de söker upp oss lärare för att få hjälp när de 

behöver det.  

 

Lärare 2 säger: Vi jobbar för att de fritt ska kunna välja, men vi kan inte ge dem 

hela läsåret på en enda gång, det har vi lärt oss, vi begränsar deras frihet till att 

man har vissa temaarbeten, de mäktar inte med att välja hur mycket som helst.  

 

Det är mitt ansvar att det eleverna gör blir rätt. De ska inte kunna ta någon annans 

bok och säga: ”Ah, du har gjort fel här”. Då är det jag som har missat det. Vi 

suddar och skriver, hos oss skickas pappren fram och tillbaka, det är vår 

kommunikation. Jag vill att eleverna ska vara nöjda, sitter de och gör ett jobb den 

ena timmen efter den andra i flera veckor, då vill man att de ska känna stolthet 

över det och att det inte är något som man slänger i papperskorgen. Vi är rädda 

om våra saker, vi är nöjda med vårt Montessorimaterial som vi har gjort och vi 

försöker påtala att de ska vara aktsamma med det, för det har tagit jättelång tid för 

mig att göra det.  

 

Pedagogerna talade om att de hade mycket för- och efterarbete. Detta kan vi varken styrka 

eller dementera eftersom vi bara var med under lektionstid. Vi såg dock mycket av det 

material som lärarna hade tillverkat själva. Den ena läraren uttryckte att tanken med förarbetet 

är att arbetet i klassen ska gå lugnt, stillsamt och trevligt tillväga även när läraren är upptagen 

eller sysselsatt med något annat. Vid ett tillfälle blev det dock livligt i klassen, flera elever 

sprang omkring och lekte när läraren hade en genomgång med en elev. 

Läraren säger: Det är något konstigt, det är flera barn som pratar och inte är på 

sina platser. 

 30



Eleverna uppmärksammade för läraren att de behövde hjälp genom att antingen räcka upp 

handen, gå fram till läraren eller genom att sätta upp sin namnskylt på tavlan. Lärarna hade 

hela tiden jobb med att hjälpa dessa elever under den tiden som vi var där. Vi märkte dock att 

de observerade de elever som verkade ha svårigheter med sitt arbete, för att kunna hjälpa dem 

när det behövdes.   

 

5.4 Tolkning av tema 
Båda lärarna var väldigt noga med att poängtera att friheten för eleverna är inom väldigt 

tydliga ramar och under elevernas eget ansvar. Undervisningen utgår, i enlighet med LpO 94, 

från varje elevs förutsättningar, behov, erfarenheter och kunskaper och för att utveckla 

elevernas egna personliga ansvarstagande. Forsberg (2000) skriver att det inte är entydigt i 

utredningar och styrdokument vad som menas med elevinflytande men att inflytande och 

ansvar ses som varandras förutsättningar. Hon uppmärksammar undervisningens innehåll, 

form, tid och miljö som dominerande begrepp för att förstå elevinflytande. Innehållet i 

undervisningen, det vill säga läromedlen, arbetsområden, redovisningar och hemarbete fann vi 

inte att barnen hade möjlighet att påverka på de skolor som deltog i vår studie. Inte heller 

miljön, det vill säga skolmaten, ordningsreglerna och den fysiska miljön fann vi att de kunde 

påverka. Däremot undervisningens form och tid hade de viss möjlighet att påverka genom att 

själva bestämma i vilken ordning olika moment ska studeras och var arbetet skulle bedrivas 

samt möjligheten att arbeta i sin egen takt. Inflytande över faktorer som regler och rutiner och 

schema fanns dock inte i de klasser som vi besökte.  

 

Frånberg (red 2003) skriver att demokrati måste bygga på sättet som människor förhåller sig 

till varandra och bygga på jämlikhet, jämställdhet och att alla är lika mycket värda. 

Montessoris pedagogik bygger på detta, alla ska respekteras för vilka de är och för vad de 

kan. Detta innebär dock inte att demokrati inom Montessoripedagogiken handlar om 

fullständig ”individuell frihet”. Detta regleras tydligt inom vissa ramar och regler som barnen 

måste respektera.  

 

Jonsson och Roth (red 2003) skriver att demokrati förutsätter en balans mellan den enskildes 

rättigheter och plikter i förhållande till kollektivet och kollektivets rättigheter och plikter i 

förhållande till den enskilde. Inom Montessoriskolorna försöker man att arbeta med detta 

genom att vara tydliga med att inget barn får störa något annat barn under arbetet. Barnen har 
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både rättigheter och skyldigheter gentemot de övriga barnen. Vi vill lyfta fram Jonssons och 

Roths tankar om att elevernas förutsättningar att ta ansvar för sin utbildning är väldigt 

varierande. Meningen är inte heller att de ska ta över lärarens ansvar och planering. De anser 

att eleverna successivt ska ta ett allt större ansvar för sin utbildning. Eftersom vår studie är 

riktad mot yngre barn kan vi bara uttala oss om hur man arbetar med individuell frihet i dessa 

åldersgrupper.  

 

Lärarna lyfte även fram att de arbetar individualiserat efter barnens kapacitet och mognad. 

Detta innebär att varje barn har sin egen planering som det utarbetar tillsammans med läraren. 

Arbetssättet gör att barnen själva väljer när det vill arbeta med en viss sak, även om ramarna 

för hur arbetet skall genomföras är bestämt. Genom att barnen får en inblick i vad de andra 

barnen arbetar med, har de en förförståelse och ett intresse när de själva ska arbeta med detta. 

Detta såg vi under observationerna exempel på när barnen arbetade med planeringsboken, i 

huvudsak individuellt men även tillsammans med kamrater. Detta arbete var den aktivitet som 

i huvudsak utgjorde skoldagen. När barnen skulle arbeta med materialet gjorde de det utan 

inblandning från läraren som bara observerade. Detta individbaserade arbetssätt gör att barnen 

främst lär sig saker på egen hand eller tillsammans med kamraterna. 

 

6 DISKUSSION 

 
Syftet med vår studie var att undersöka hur man arbetar med ”individuell frihet” på två 

Montessoriskolor. Vi vill ge läsaren en litteraturbakgrund för att denne ska förstå de 

tankegångar och den omvärld som Maria Montessori levde i när hon utvecklade 

Montessoripedagogiken. När vi undersökte vilken aktuell forskning som finns om 

Montessoripedagogikens ”individuella frihet” fann vi att denna var begränsad. Däremot fann 

vi mycket litteratur som beskriver pedagogikens ursprung och fördelarna med denna. Att 

Montessoripedagogiken ökar gör att det skulle behövas mer forskning som undersöker 

pedagogiken med ”öppna ögon”. Att Montessoriskolorna växer, tror vi liksom Roth (1995), 

kan bero på att missnöjet över den traditionella skolan ökar i takt med alla nedskärningar som 

drabbar skolan. Föräldrar söker sig inte bara till ett alternativ, utan istället bort från det som 

finns.  
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Begreppet ”individuell frihet” är något som används inom Montessoripedagogiken. Inom 

traditionell skola används inte detta begrepp på samma sätt, därför har vi tolkat detta till det 

som dagens läroplan skriver om demokrati, inflytande och individualisering. Vi har även 

beskrivit hur litteraturen definierar dessa begrepp, för att koppla ihop till det resultat som vår 

studie har gett.  

 

När vi läste om Montessoripedagogiken i litteraturen fick vi intrycket av att barnen hade 

väldigt mycket frihet att välja vad de ville arbeta med och även hur de ville lägga upp sitt 

arbete. Det föreföll som att tron på barnens inre vilja, lust och förmåga redan fanns inom 

barnet, det skulle bara ”lockas” fram. Utifrån det placerade vi Montessoris barn- och 

kunskapssyn slutligen som barnet som natur. Därför blev vi förvånade över det resultat som 

undersökningen gav, nämligen att det är ”individuell frihet” under barnens eget ansvar och 

inom väldigt fasta ramar som läraren satte upp. Undervisningen är tillrättalagd, ingen får 

prova sig fram själv innan läraren har visat hur man ”ska” göra. Utifrån detta tycker vi istället 

att pedagogikens kunskapssyn mer tillhör barnet som kultur- och kunskapsåterskapare, där vi 

tidigare även placerat kritikerna av pedagogiken.  

 

Även om vi inte valt att utforma vår studie som en jämförelse mellan Montessoriskolan och 

den traditionella skolan, kan vi inte låta bli att jämföra resultatet från vår undersökning med 

den erfarenhet som vi har från traditionell skola och vår verksamhetsförlagda utbildning, 

VFU. Denna jämförelse visar att Montessoriskolorna har mer självständigt arbete och en 

individuell planeringsbok för varje barn. Trots denna ”individuella frihet” gjorde de fasta 

ramarna och barnens eget ansvar att de kunde följa sin planering relativt självständigt och att 

arbetsmiljön var lugn och trivsam. Utifrån våra erfarenheter från traditionell skola och 

kunskaper om Montessoriskola, är vår slutsats att Montessoriskolans ”individuella frihet” 

enbart yttrar sig i form av att barnen arbetar individuellt i sin planeringsbok, vars innehåll 

bestäms av läraren utan inflytande från barnen. I traditionell skola anser vi att ”individuell 

frihet” yttrar sig genom att barnen får diskutera och prova sig fram till olika svar och 

lösningar, ofta i par eller grupp. Även om vi inte tänkt att arbeta inom Montessoriskolan har 

studien givit oss en mängd nya tankar och idéer. Dagens styrdokument föreskriver att man 

som lärare skall arbeta individanpassat och i demokratisk anda. I vilken grad detta är 

genomförbart i praktiken är beroende på en mängd olika faktorer, såsom till exempel 

barngrupp, lärarpersonlighet och vilka resurser man har till sitt förfogande. När vi kommer ut 

som nyutexaminerade har vi naturligtvis både idéer och funderingar på hur vi vill arbeta. Vi 
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tycker att det är viktigt att barnen får vara delaktiga i arbetet och att undervisningen utgår från 

deras nivå. Montessoriskolornas planeringsbok tycker vi är ett bra exempel på hur man kan få 

eleverna delaktiga och göra arbetet individualiserat. Det är ett bra komplement i 

undervisningen, som vi dock anser bör innehålla även andra bitar, som till exempel 

grupparbete och övningar som tränar barnen att arbeta självständigt och hitta egna lösningar 

på problem. Att barnen på de Montessoriskolor som vi besökte visade stor respekt för 

varandra och tog stort ansvar för miljön tycker vi är resultat som är värda att särskilt 

uppmärksammas och som man måste arbeta mer med även i traditionell skola för att minska 

på skadegörelse och mobbing. 

 

Vi noterade att det inte fanns några invandrarbarn i klasserna. Detta tycker vi är värt att 

uppmärksamma eftersom dessa barn ofta är representerade i traditionell skola och ofta i behov 

av mer stöd från läraren på grund av språksvårigheter. En annan tanke som väckts under 

arbetet är, om det kan vara så att det är föräldrar som är mer engagerade i sina barns skolgång 

som placerar sina barn på Montessoriskolor. Det krävs ett aktivt val av föräldrarna för att 

barnen ska gå i denna typ av skola. Vi tror att när man väljer något själv, gör ett aktivt val, gör 

man det eftersom man tycker att detta är viktigt. De föräldrarna har kanske också en annan 

insikt i skolans betydelse och ett större engagemang som kan återspeglas hos barnen. Om det 

förhåller sig så, skulle vara intressant att undersöka i vidare forskning.  

 

Kritiken mot Montessori grundas bland annat på uppfattningen att pedagogiken inte utmanar 

barnens fantasi och inte utvecklar deras kritiska tänkande. De intervjuade lärarna uttryckte att 

riskerna fanns om man som pedagog inte är medveten om det. Vi delar lärarnas uppfattning, 

eftersom vi tror att det är mycket upp till läraren själv, hur undervisningen läggs upp och 

vilken prioritering de olika ämnena får. Vår erfarenhet från VFU inom traditionell skola visar 

att detta fenomen inte är unikt inom Montessori. Det är istället lärarnas intressen och 

prioritering som styr hur undervisningen genomförs och kärnämnena matematik, svenska och 

engelska får ofta mycket utrymme. Vår uppfattning är att dessa ämnen ofta ”tas igen” om de 

har gått förlorade på grund av andra aktiviteter. Om aktiviteten istället infaller på de estetiska 

timmarna, tas timmarna oftast inte igen på bekostnad av något annat ämne.  

 

Lärarna i Malms (2003) avhandling och de lärare som vi intervjuat sade sig se både faror och 

fördelar med ”individuell frihet” i undervisningen. Vi anser att man som lärare måste hitta en 

nivå som är lagom och anpassad till barnen och barngruppen. Lärarens uppgift är att hitta en 
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balans mellan varje individs behov och gruppens behov. Därför är ”individuell frihet” en 

tolkningsfråga som måste avgöras från fall till fall i varje enskild situation. Begreppet 

”individuell frihet” och begrepp som elevdemokrati, elevinflytande och individualisering 

anser vi är ord som måste lyftas, reflekteras över och kontinuerligt diskuteras inom skolans 

värld, både på central nivå och i arbetslagen ute i skolorna.  
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