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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Montessoripedagogiken har mest belysts för yngre åldrar och mycket 
fokus har lagts på det montessorimateriel som har en viktig roll inom inriktningen. För 
högre åldrar har det dock varit otydligt hur eller om montessoripedagogiken har 
kunnat tillämpas i samma utsträckning som för yngre åldrar.  
 
Syfte: Syftet med studien har varit att bringa klarhet i hur montessoripedagogiken 
förstås och tillämpas i undervisningen för högstadieelever.  
 
Metod: Studien har utgått från kvalitativa intervjuer med lärare och rektorer på två 
montessoriskolor samt från ett mindre antal klassrumsobservationer som har 
fungerat som stöd eller tillägg till intervjuerna. Sammanlagt intervjuades sju personer 
på de två skolorna. Eftersom syftet med studien inte har varit att framställa en 
generaliserad bild av lärares tillvägagångssätt utan snarare att visa på möjliga sätt 
som montessoripedagogiken tillämpas på kan detta anses tillräckligt för att skapa en 
ökad förståelse. Analysen har inte följt en specifik teknik utan har följt de mönster 
som har kunnat utläsas ur intervjusvaren. De svar som har visat sig intressanta och 
relevanta för studien har sedan återkopplats till den undersökta litteraturen. 
 
Resultat: Utifrån undersökning av tidigare litteratur och forskning i jämförelse med 
intervju och observationsresultat har vissa tendenser utmärkt sig som kan visa på 
montessoripedagogikens tillämpningsmöjligheter för högstadieelever. 
Montessoripedagogiken har bland annat visat sig kunna vara inkluderande även för 
barn med svårigheter eftersom man har stora möjligheter att individanpassa 
undervisningen. Detta stämmer väl överens med lgr11:s krav på individanpassning. 
Om en montessoriinriktad skola ska ha möjlighet att arbeta montessoriskt beror dock 
ytterst på hur väl organiseringen av och kring lektioner och arbetspass fungerar för 
att det friare arbetssättet ska få utrymme. Man kan också se att montessorimateriel 
har en ytterst liten del i arbetet med de äldre eleverna. Istället ligger fokus på att 
förankra elevernas kunskaper i verkligheten.  
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Inledning  
 
Inom skolan pratar vi ofta om elevens rättigheter och individuella utveckling. I Skolverkets 
läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [lgr11] har mycket fokus lagts på 
att läraren ska möjliggöra för sina elever en individuell utvecklingsplan och en anpassning så 
att alla elever ska kunna påverka sin skolgång. Allt detta kan låta fantastiskt, men frågan är 
hur det kan förverkligas.  
 
Jag har under lång tid reflekterat över skolsystemet och sättet som undervisningen bedrivs på 
och har ofta saknat ett genuint elevorienterat arbete. Hur ger vi våra elever både den hjälp, 
utmaning och frihet som de behöver för att kunna utvecklas? Och hur kan vi bibehålla deras 
lust att lära? Önskan att förbättra skolan så att den kan bli en plats där eleven är i fokus var ett 
av skälen till att jag valde att bli lärare.  
 
Under tiden som lärarkandidat har jag träffat på många olika uppfattningar om hur man bör 
undervisa… och hur man inte bör undervisa. Det tråkiga för eleverna är när dessa teorier och 
uppfattningar krockar och eleverna inte får en tydlig bild av vilken roll de innehar i sin 
skolgång. Detta har fått mig att fundera på hur man kan bedriva undervisning där elevens 
behov av kontinuitet, trygghet, lugn och känsla av att det man gör är meningsfullt är i 
centrum. Under senare år har jag kommit i kontakt med montessoripedagogiken för yngre 
barn och sett hur den kan ha en positiv effekt på deras utveckling. Detta är också något som 
kan utläsas ur Signerts (2012) avhandling om sinnestränande materiel. 
Montessoripedagogiken verkar vara en inriktning som ger svar på hur man kan arbeta utifrån 
elevens behov. Då jag i min utbildning riktar mig mot de högre åldrarna har det däremot varit 
svårt att hitta svar på hur väl montessoripedagogiken kan tillämpas där. Av den anledningen 
har jag valt att gå vidare med dessa frågor i mina undersökningar, vilket har resulterat i denna 
studie av två montessoriskolors högstadieverksamhet. Jag har riktat mig mot elever i årskurs 
7-9, men indirekt inkluderat årskurs 6 då montessoriskolan har en annan uppdelning än den 
traditionella skolan och årskurs 6 överlappar mot högstadiet. Vid intervjuer har lärare då inte 
uttryckligen skiljt ut årskurs 6 från 7-9. Studiens huvudsyfte har varit att undersöka hur 
montessoripedagogiken bedrivs i högre åldrar och hur man möjliggör denna tillämpning. 
Förhoppningen är att studien ska kunna bringa klarhet där det finns en kunskapslucka, då det 
inte finns mycket forskning om tillämpning av montessoripedagogik på högstadiet. Även om 
denna studie är gjord i liten skala hoppas jag att den ska kunna bidra till en bättre förståelse 
för montessoripedagogikens tillämpningsmöjligheter för högre åldrar och på så vis ge oss en 
bättre bild av hur man kan arbeta elevorienterat. 
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Utgångspunkt i studien - montessorimetoden som 
undervisningsmodell 
 
Här beskrivs kortfattat vem Maria Montessori är och därefter beskrivs den utbildningsmodell 
som hon tagit fram. Montessoripedagogiken är den utbildningsmodell som jag i min studie 
vill undersöka. Detta vill jag göra genom att studera lärares berättelser. 
 
 
Maria Montessori 
 
Maria Montessori (1870-1952) växte upp och verkade i Italien runt sekelskiftet. Hon 
utbildade sig till läkare och kom på så vis i kontakt med barn inom den psykiatriska vården. 
Hon reagerade på att dessa barn inte hade några leksaker och ifrågasatte den miljön som 
barnen befann sig i. Maria Montessori började studera barnen, som förmodades vara omöjliga 
att lära något. Det var under denna period som Montessori utvecklade sina sinnestränande 
materiel. Detta var barn som hade ansetts inte ens kunna utföra de enklaste hushållssysslor, 
men som nu kunde utföra mycket mer än vad man hade förväntat sig. Montessori fick efter en 
tid möjlighet att öppna en förskola, eller som hon kallade det Barnens Hus (Casa Dei 
Bambini), där hon tog in barn från ett utsatt område. De barnen var normalbegåvade, men de 
levde i ett område och under omständigheter där det inte förväntades att de skulle ha goda 
förutsättningar till lärande. Här fortsatte Montessori att undersöka och pröva sin teori om att 
barn kunde utvecklas under rätt förutsättningar, oavsett vart de kom ifrån. Även här nådde 
hon goda resultat och visade hur barnen lärde sig att bli både självständiga och harmoniska. 
Montessoripedagogiken utvecklades under början av 1900-talet och hade under 1930-talet 
nått ut i flera delar av världen.  
 
Hainstock (1999) visar på flera av de personer som inspirerade Montessori. Två av dem var 
Jean Itard och Edouard Seguin, vars verk hon menar var grundläggande för Montessoris 
teorier. Även Jean-Jacques Rousseau, Johann Pestalozzi och Friedrich Froebel hade stort 
inflytande på Montessoris arbete. En av åsikterna som hade inverkan på Montessori var Itards 
åsikt att ”observationer var lika viktiga som utbildning i behandlingen av sjuka och att 
förnuftet utvecklades genom att sinnena aktivt tar emot intryck” (Hainstock s.32).       
 
 
Montessoripedagogiken 
 
Jag kommer här kortfattat att ta upp montessorimetoden för att skapa en tydligare överblick, 
speciellt över de delar som har tydlig koppling till montessoripedagogik för de högre åldrarna. 
Eftersom teorin bakom denna pedagogiska tanke är tätt sammanflätad med det som är skrivet 
om montessoripedagogiken så har jag indirekt presenterat merparten av teorin i avsnittet 
”Forskning och litteraturöversikt”. Jag fokuserar där på att reda ut tankar, begrepp och hur de 
förstås och används.  
 
Signert (2000) sammanfattar vad hon menar är kärnan i montessoripedagogiken i åtta delar; 
förberedd miljö, självständighet, observation, utvecklingsperioder, praktiska vardagsövningar, 
sinnesträning, konkret material och läroplanen. Utöver detta nämner Signert Montessoris 
uttryck ”följ barnet” som viktigt. Att följa barnet innebär här att barnets arbete och utveckling 
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är i fokus och att det är vilket behov av utveckling som barnet har som styr arbetets inriktning. 
Malmborg (1977) nämner även uttrycket normalisering som en viktig del i arbetet med barnet. 
Normalisering innebär i det här fallet inte att alla ska bli likadana, utan syftar till att eleven 
ska lära känna sig själv och förstå sina egna förutsättningar i lärprocessen. Detta beskrivs mer 
utförligt här nedanför, under punkten ”Normalisering”. 
 
Montessoripedagogikens övergripande grundtanke är att man måste ha en helhetssyn på allt 
det som rör barnet. Björnfot (2012) beskriver det såhär: ”Det mest centrala inom 
Montessoripedagogiken är att den sätter barnet som enskild individ i centrum.”(s.12). 
Jag har riktat in mig på de delar som i litteratur och forskning verkat mest framträdande för 
undervisningen på högstadienivå. Det som jag lagt fokus på är normalisering, trestegslektion, 
tonåringens utvecklingsbehov, respekten för eleven, den förberedda miljön samt observation. 
Jag har här nedanför punktat upp dessa begrepp med beskrivning. Vad jag inte lagt lika stort 
fokus på och som därför inte är upptaget i nedanstående lista är materielanvändningen på 
högstadiet. Vad jag har uppfattat genom min forsknings- och litteraturöversikt så existerar det 
inte materiel som är särskilt framtagna för den undersökta åldersgruppen. För att få klarhet har 
jag ändå velat granska detta. 
 

• Normalisering 
 
Skjöld och Bröderman (2008) beskriver normaliseringen som flera olika egenskaper 
som barnet ska lära sig att behärska: ”Ett normaliserat barn har funnit sig självt och 
trivs i sin miljö med kamrater och vuxna. Barnet kan nu ta eget ansvar, förstår andras 
behov och kan hjälpa andra när det behövs. Barnet är självständigt i sitt arbete och 
visar spontan glädje, nyfikenhet och känner en lust att lära sig mer. Uttrycket 
normalisering betyder alltså inte att barnen ska göras normala.”(s.69) 
 
Även Malmborg (1977) skriver om normalisering och säger: ”Montessoris mening 
med begreppet är att barnet finner sitt normala jag, fungerar och utvecklas i harmoni 
med sina egna förutsättningar.”(Malmborg s.49) 
 

• Trestregslektionen  
 
Montessori ansåg att undervisningen borde delas in i tre steg. Gynther (2016) 
sammanfattar dem som introduktion, övervakning och uppföljning. Signert (2000) 
benämner dem på följande sätt på sidan 45 i sin bok: 
 

1. Skapa intresse 
Signert (2000) menar att det är viktigt att det ämne som man vill få barnen 
intresserade av läggs fram på ett inspirerande sätt, för att väcka lusten att veta 
mer. 
 

2. Ge barnen tid att arbeta 
Enligt Signert (2000) är det här som Montessori rekommenderade att de långa 
arbetspassen skulle läggas. Montessori rekommenderade 3-timmarspass, då 
barnen skulle få arbeta ostört, utan onödiga avbrott. Det är också i det här 
skedet som tilliten till processen blir som mest tydlig. Malmborg (1977) menar 
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här att det är viktigt att barnet självt får upptäcka och rätta till sina misstag. 
Den vuxne får alltså inte gå in och rätta till något under tiden som barnet 
upptäcker det nya området. Något som däremot inte får glömmas är att man 
inte kan släppa barnet fritt med något som det inte förstår. Malmborg påpekar 
därför att det är viktigt att den vuxne först tydligt visar hur ett moment ska 
utföras, för att barnet sedan självt ska få utforska utifrån den grundkunskapen. 
 

3. Gör barnen medvetna om vad de vet 
Här menar Signert (2000) att det är viktigt inte bara att tala med barnen om vad 
de lärt sig, utan också låta barnen dela med sig av sina kunskaper till varandra. 
Först då kan barnen uppfatta vad de kan och vad de inte har förstått än. 

 
 

• Tonåringens utvecklingsbehov 
 
Montessori ansåg att ungdomar i åldern 12-18 år hade stort behov av att befästa och 
bygga vidare på sin kunskap genom att anknyta den till verkligheten. Tonåringen har 
även behov av att utveckla sin självständighet, för att på så sätt förbereda sig inför 
vuxenlivet. Signert (2000) menar att självständigheten var något som Montessori 
ansåg vara viktigt för barnets utveckling. Och det är också något som återkommer 
genom hela montessoriskolan. 
 

• Respekten för eleven 
 
Skjöld och Bröderman (2008) kommenterar respekten för eleven, eller barnet, genom 
att påminna om hur lätt det är att missuppfatta barns intentioner. De menar att barn 
många gånger uppfattar och tänker kring saker på ett helt annat sätt än vuxna. Ofta kan 
vuxna omedvetet hindra barnets utveckling och att det är vår oförståelse som gör att vi 
”brister i respekten” (s.60). De menar därför att det är viktigt att se på olikheterna 
mellan vuxna och barn som något vi kan lära oss av.  
 

• Förberedd miljö 
 
Signert (2000) menar att miljön i montessoriskolan är något som ska vara anpassat till 
barnen och även följa deras behov utefter vilket utvecklingsstadie de befinner sig i. 
Även läraren menar hon är en del av den förberedda miljön, vilket innebär att läraren 
behöver vara väl införstådd i barnens behov.  
 

• Observation 
 
Observationen är i montessoriskolan ett sätt att se vad barnet intresserar sig för, 
behöver stöd i och vad det kan vilja läsa sig mer om. Enligt Signert (2000) är 
observationen ett medel för att förstå barnets behov. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur montessoripedagogik på högstadiet kan se 
ut och vad förutsättningarna för denna pedagogik kan vara. Detta vill jag göra genom att 
undersöka lärares beskrivningar av och uppfattningar om arbetet med montessoripedagogik. 
 
Mina frågeställningar är: 
 

• Vad utmärker montessoripedagogik i undervisningen på högstadiet? 
• Hur går lärare tillväga för att implementera montessoripedagogik på högstadiet? 
• Vad möjliggör tillämpning av montessoripedagogik på högstadiet? 
• Är det möjligt att tillämpa montessoripedagogik för alla elever? 

 
Dessa fyra frågeställningar kan för förståelsens skull sammanfattas så här: 
Montessoripedagogik på högstadiet, vad är det, hur går det till, vad möjliggör det och är det 
för alla?  
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Forsknings och litteraturöversikt 
 
Här har jag samlat det som har skrivits i litteraturen om montessorimetoden samt den 
sparsamma samling med forskningsmaterial som finns att tillgå. Jag har även inkluderat 
material från andra examensarbeten som har haft liknande inriktning, för att få mer stöd till 
den litteratur som jag har använt mig av.  
 
 
Lärarens roll, undervisningen och synen på eleven  
 
Läraren är en viktig del i varje skolform, men inom montessoriskolan tonas lärarens 
auktoritära inflytande ner. Läraren ses mer som en som ska guida eleven rätt, inte som den 
som sitter inne på alla rätta svar. Lärandet är en resa som elever och lärare gör tillsammans. 
Hainstock (1999) menar att även om lärarens inflytande tonas ned så är det tydligt att läraren 
har stor inverkan på sina elever. Hainstock (s.117) refererar också till Maria Montessoris bok 
Barnasinnet där Montessori skriver att läraren skulle vara mer av en vägledare än någon som 
lärde ut sin kunskap till barnet. Barnet skulle själv inhämta kunskapen genom att i sin egen 
takt söka den. Läraren skulle endast vara ett redskap för att finna den kunskapen. Även 
Hedlund (1995) skriver om elevens individuella utveckling och lärarens roll som handledare. 
Signert (2000) nämner tre steg som hon menar att Montessori uttrycker som viktiga för 
lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. 
 
”Steg 1: Läraren ska visa förståelse och respekt för barnen så att de känner sig viktiga 
 
Steg 2: Läraren ska sysselsätta de barn som är oroliga. Man måste försöka få dem att bli 
intresserade av något och ändå visa respekt. 
 
Steg 3: Läraren skall hålla sig i bakgrunden. När barnet blivit intresserat av någonting skall 
man akta sig för att störa. ” 
(Signert s.36) 
 
Montessori delade in barns utveckling i fyra utvecklingsfaser. Signert (2000) beskriver hur 
Montessori upptäckte att barnen under perioder stannade upp och övade samma sak om och 
om igen, något som hon kallade sensitiva perioder. Montessori menade att varje 
utvecklingsfas gjorde barnet mottagligt för en viss sorts utveckling och att sättet som man tar 
till sig kunskap på skiftar i varje fas. Utvecklingsfaserna delades in i födsel -6 år, 6 – 12 år, 12 
– 18 år och 18 – 24 år. Signert (2000) skriver vidare om barnet  
”Montessori menar att alla barn är lika, men att de mognar i olika takt och att vi därför 
behöver öppna våra sinnen och möta dem där de är.”(s.39) Även Skjöld och Bröderman 
(2008) hänvisar till utvecklingsstadierna och hävdar att man måste anpassa undervisningen 
och dess innehåll till den utvecklingsfas som eleven befinner sig i. Donahoe, Cichucki, Coad-
Bernard, Coe och Scholtz (2013) belyser även hur lärar – elev – kontakten grundar sig på 
respekt och hänsyn till varandra, något som hon menar finns både i kontakt med de små 
barnen och med de äldre eleverna. 
 
I undervisningen är trestegslektionen ett begrepp som ofta återkommer i montessoriskolan. 
Signert (2000) förklarar att det är något som dagligen används då barnen ska lära sig något 
nytt. Gynther (2016) sammanfattar trestegslektionen på följande sätt: introduktion, 
övervakning och uppföljning. Han konstaterar i sin avhandling att lärare generellt kan ha svårt 
att hitta en balans mellan de tre stegen och att övervakning och uppföljning ibland helt kan 
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saknas. Gynther har fokuserat på hur montessorilärare utvecklar sitt eget lärande samt hur de 
använder montessoripedagogiken i sitt dagliga arbete. Han har följt montessoriutbildade lärare 
i grundskolan, där vissa undervisade på lågstadiet medan andra på mellanstadiet. Han utförde 
sin studie på flera skolor varav några innefattade f-9 medan andra endast sträckte sig till åk 6. 
Man kan finna Gynthers sammanställning av skolorna i tabell 1 på sidan 62 i hans avhandling. 
 
Gynther har i sin undersökning av montessorilärares tillvägagångssätt i undervisningen 
kommit fram till att lärare generellt sett tenderar att pendla mellan att leda och att lämna plats 
åt elevernas egen arbetsgång då montessorimateriel används. När hjälpmedel som inte var 
montessorimateriel användes uteblev däremot ofta den skiftningen. Han menar att eftersom 
läraren då blev den som både initierade och försåg eleverna med information om ämnet så 
skapades inte samma tydliga gränser. Montessorimaterielet kunde alltså hjälpa lärarna att 
arbeta mer montessoriskt. Samtidigt konstaterar han att utvecklingsbaserat lärande är 
beroende av att lärare sinsemellan delar med sig av sina uppfattningar och erfarenheter. Han 
menar att det verkar vara brist på det samarbetet, med följden att lärarna förlorar insikter om 
varandras lärdomar. En av anledningarna till det var känslan av att man tog en risk om man 
delade med sig av sin arbetsgång med materielen. Andra kunde uppfatta det som att man 
frångått montessoripedagogiken på ett eller annat sätt, vilket kunde leda till att läraren ansågs 
vara en dålig montessorilärare. Ytterligare en del i undervisningen som lärarna hade 
svårigheter med var hur de skulle förhålla sig till uppföljningssamtal med elever. Man menade 
att det skulle behövas mer uppföljningsmöjligheter för att hinna se alla elevers enskilda 
behov. I den mån uppföljning fanns blev det visserligen möjligt för dem att individualisera 
undervisningen, men samtidigt tog uppföljningen fokus från de elever som fick sitta själva 
och studera utan övervakning. Det gjorde att lärarna förlorade uppfattning om hur dessa 
elever låg till. 
 
 
Tidsperspektiv, arbetspass och arbetsro 
 
Montessoriskolan lägger stor vikt vid att eleven ska få arbeta färdigt, för att processen med att 
förankra sina kunskaper inte ska ta skada. Systemet som man jobbar utifrån skiljer sig från en 
traditionell skola bland annat genom att schemasättningen i montessoriskolan är mycket mer 
generös. Man utgår från långa arbetspass och eleverna arbetar ofta åldersintegrerat. Man 
menar att eleverna inte bara har lättare att finna någon att arbeta med, utan man har också 
möjlighet att i detta friare system lära ut det som man själv har lärt sig. På så vis förankrar 
man ytterligare sin egen kunskap.  
 
Malmborg (1977) påpekar att tidsperspektivet inte passar att blanda med traditionell skolgång, 
eftersom den traditionella skolan är mycket mer schemabunden. Det är då risk att 
montessoriinriktningen inte når sin fulla potential när elevernas arbete avbryts. Skjöld och 
Bröderman (2008) talar också om problematiken med tid och skriver följande: 
 
”Studier har visat att hur man organiserar skoldagen har stor betydelse för hur ungdomar 
upplever tid. En stark tidsbegränsning … begränsar friutrymmet och gör att innehållet 
kommer i andra hand.” (Skjöld och Bröderman s.198). Här hänvisar Skjöld och Bröderman 
till en studie gjord av Westlund (1996). 
 
För att barnet ska få ökad förståelse för det område som det arbetar med är det viktigt att 
arbetsprocessen inte störs. Därför arbetar man även med de yngre barnen i längre arbetspass, 
där barnen själva avgör när de är klara med en aktivitet och vill börja med nästa. I boken 
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Barnasinnet omnämns detta flera gånger och Montessori (1987/1949) lägger vikt vid att den 
vuxne inte ska avbryta barnets koncentration. Däremot menar hon att det är viktigt att ge 
uppmuntran när barnet själv söker det.  
 
Även Skjöld och Bröderman (2008) talar om vikten av det ostörda arbetet. De påpekar också 
att avbrott i arbetsprocessen kan skada den naturliga arbetsrytmen. De menar att det kan leda 
till att eleven får svårare att lära sig ta ansvar för och planera sin egen studietid. Även glädjen 
i att lära och förstå menar de hämmas om eleven inte får möjlighet att fördjupa sig i sådant 
som han eller hon tycker är intressant. 
 
 
Montessoriskolan, materielen och miljön 
 
Jag har här skiljt på begreppen materiel och material. Materiel syftar i det här sammanhanget 
till de olika redskap som tagits fram inom montessoripedagogiken för att vara till stöd för 
barnens lärande. Material däremot är ett begrepp där man inte nödvändigtvis syftar till 
redskap som tagits fram specifikt inom montessoripedagogiken. En del författare har inte 
använt sig av denna åtskillnad, vilket kan göra det svårt att uppfatta vad de syftar till. Jag har 
återgivit deras använda begrepp när jag beskrivit deras upptäckter, men i mina egna 
kommentarer skiljer jag på materiel och material utifrån den beskrivning som jag här nämner.  
 
Montessorimaterielen är speciellt framtagna hjälpmedel som inom montessoripedagogiken 
används för att barnen ska utveckla sina sinnen. Materielen har en verklighetsförankring i och 
med att det lär barnet att uppfatta saker i dess vardag såsom hur vikt och volym kan förstås 
eller hur ljudskillnader kan uppfattas. Skjöld och Bröderman (2008) menar att materielen ofta 
är självrättande i skolan, men att det även finns materiel där eleverna måste leta fram rätt svar 
ur uppslagsverk eller kartböcker. Signert (2012) beskriver hur materielen är utformade på ett 
genomtänkt sätt, allt ifrån färgval till utformning av knoppar och handtag, som bland annat 
ska lära barnet att greppa saker på ett sätt som utvecklar finmotorik och penngrepp. 
Materielen är däremot inte det viktigaste, utan det är hur pedagogen använder sig av 
materielen som är avgörande för hur väl barnet utvecklas med hjälp av dem. I sin diskussion 
säger hon att när läraren inte på ett korrekt sätt använder materielen så kan det skada barnets 
utveckling istället för att främja den. Varken Signert eller Skjöld och Bröderman beskriver 
dock montessorimateriel för de högre åldrarna och Donahoe (2013) som i sin artikel riktat sig 
mot äldre elever inom montessoripedagogiken, lägger istället vikt vid identitetsskapande och 
utvecklingen mot att bli vuxen för den här åldersgruppen.     
 
I förskoleåldern är montessorimateriel ett stort inslag. En montessorilärare arbetar då mer med 
att observera än att korrigera. Signert (2012) förklarar att när en materiel först presenteras 
visar pedagogen sakta och tydligt hur materielen är tänkt att användas, därefter är det barnets 
tur. Läraren håller sedan låg profil och ska inte ingripa i processen. Det är viktigt att läraren 
presenterar materielet på ett korrekt sätt, menar hon, så att barnet får en tydlig bild av vad som 
är tanken med materielet. Barnet ska sedan ges utrymme att lösa uppgifterna på egen hand. 
Att gå in och avbryta skadar lärprocessen. Detta beskrivs även i Montessoris bok Barnasinnet 
(1987/1949). 
 
I tidig skolålder utgör materielen ett stort inslag i elevens vardag. Ju äldre eleven blir desto 
mer fasas materielanvändandet ut. Det beror på att materielen till stor del har i uppgift att 
hjälpa eleven att skapa en djupare förståelse för bland annat symboler, former, färger, volym 
och vikt. Skjöld och Bröderman (2008) beskriver hur barnen lämnar materielet och arbetar på 
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egen hand när de nått en djupare förståelse och abstraktion. Björnfot (2012) uttrycker i sitt 
examensarbete att Montessori inte bedrev någon uttalad forskning för barn över 12 år. Hon 
uttrycker också hur materialanvändandet för årskurs 6-9 inte verkar vara speciellt utarbetat 
och likställt mellan montessoriskolor. Lärare fokuserade helt enkelt mer på andra delar i sin 
undervisning. Björnfot har riktat sig mot just montessoripedagogik för åldrarna 12-16 år.  
För de äldre eleverna verkar det alltså inte finnas något specifikt materiel vilket gör att det är 
svårt att utläsa några typiska tendenser för materielanvändning bland äldre montessorielever. 
Skjöld och Bröderman beskriver materielen så här: ”I montessoriförskolan ska materielen 
vara nyckeln till världen, medan den i skolan ska vara en nyckel till universum.”(s.153) 
Donahoe (2013) som i sin artikel riktat sig mot de högre åldrarna, där hon bland annat talar 
om åldersspannet 12-18 år, beskriver hur unga vuxna istället för att utveckla sina 
kunskapsmässiga färdigheter utvecklar sin personlighet och lär sig att bli vuxna. Hon menar 
att lärarens fokus då byts och beskriver det så här ”Just as the adult creates a safe haven for 
the human infant´s ”absorbent mind,”now the adult creates an enviroment for the social 
newborn in which the potential for self-construction and ”valorization of the personality” is 
optimized.” (s.2 i artikeln).  
 
Miljön är en annan viktig del i montessoripedagogikens grundtanke. Eleven ska vara fri att 
utforska och inte styras till att bli sittande i en oinspirerande miljö. Signert (2000) beskriver 
miljön på följande sätt ”Lokalen bör vara rymlig, ljus och färgglad med bestämda platser för 
varje sak … Varje barn ska ha en egen arbetsplats och ett eget förvaringsutrymme… 
Klassrummet bör bestå av flera avdelningar, för att ge barnen möjlighet att arbeta både i 
grupp och i avskildhet.” (Signert s.34-35).  
 
Donahoe (2013) påpekar att montessoripedagogiken inte bygger på konkurrens, utan på 
samarbete och att skolans verksamhet utformas utifrån detta syfte ”Everybody does better 
when everybody does better” (Donahoe s.3 i artikeln). Även Malmborg (1977) påpekar detta 
och menar att barnet lättare lär sig att respektera och uppskatta andra om det får möjlighet att 
utvecklas i en miljö präglad av samarbete snarare än av konkurrens. ”naturligt intresse för 
andra barns verksamhet och naturliga hjälpsamhet är en spontan företeelse i en arbetsform 
som inte bygger på konkurrens och där barnen själva är i harmoni med sitt arbete.” 
(Malmborg s.27).    
 
Donahoe (2013) talar om hur kontinuitet är en viktig del i montessoriskolan. Lärarna för de 
äldre barnen bör ha viss kunskap om hur undervisningen har bedrivits för eleverna i de lägre 
klasserna. Detta menar hon är viktigt för att eleverna ska kunna känna igen sig i det man i de 
högre klasserna arbetar med. Donahoe skriver också att den åldersintegrering som finns i de 
lägre stadierna i så stor utsträckning som möjligt bör finnas i de högre stadierna. Anledningen 
är att det skapar möjligheter för eleverna att utveckla sin ledarskapsförmåga samt att det 
skapar flexibilitet och mångfald i klassrummet.   
 
 
Att organisera en montessoriskola  
 
Hainstock (1999) refererar till boken ”Dr Montessoris own Handbook” där Montessori 
påpekar att denna pedagogiska inriktning kräver organisation. Montessori menar att friheten i 
arbetet inte skulle vara mycket värt om det inte fanns en arbetsorganisation som backade upp 
och gjorde det möjligt att ge barnen både de utmaningar och de ramar som behövs. Hon 
menade att det måste finnas ramar att förhålla sig till om det fria arbetssättet ska fungera. 
Hainstock skriver också att Montessori menade att det till och med behövs mer omfattande 
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organisation än i traditionell skolform om eleverna ska kunna arbeta fritt. Donahoe (2013) 
påpekar också att man inom montessoripedagogiken lägger stor vikt vid att läraren ska vara 
noga förberedd för att kunna bemöta elevernas behov. 
 
Lockhorst, Wubbles och Van Oers (2010) studie av två lärares undervisning på två 
montessoriskolor visade att lärarna, som ansågs vara bra lärare både av rektorer och elever 
föreföll vara bra på att bemöta eleverna på ett personligt plan men mindre bra på att få dem att 
utveckla sina mentala förmågor. De elever som lärarna undervisade var i genomsnitt 14 år. 
Man konstaterade att lärarna ofta reagerade intuitivt i undervisningen istället för avsiktligt. 
Detta kunde enligt studien bero på att lärarna saknade tillräcklig utbildning inom området. De 
sammanfattar sin studie med att påpeka att när undervisningen syftar till att främja elevernas 
självständighet så tenderar lärarens roll att sakna en tydlig avgränsning. De menar dock 
att avgränsning kan nås för läraren om arbete först lagts ned på att tydliggöra 
utbildningsmodellen.  
 
 
Montessoriform eller annan skolform, vad passar för eleven? 
 
I en långtidsstudie (Longitudinal study assesment LAS) av Glenn (2003) som gjordes om 
eleverna på en montessoriskola i USA kunde man se att de elever som hade gått länge i 
montessoriklass ofta hade bättre förutsättningar för att tänka ”utanför boxen” än elever som 
hade gått kortare tid. I studien kunde man få fram uppgifter om vilken inverkan 
montessoriskolan hade haft på elevernas utveckling. Man studerade elever från det att de 
började skolan tills dess att de slutat skolan och hunnit bli vuxna. Glenn följde 
montessorielever under en längre tid, i vissa fall under hela deras skoltid och även efter 
skoltiden avslutats. Studien pågick i 18 år. Det som undersökts är bland annat den långsiktiga 
effekten av montessoripedagogikens inverkan på elevernas fortsatta liv. Skolan som studien 
utfördes på sträcker sig från amerikanska preschool och kindergarden och ända upp till 
amerikanska åk 8, åldrarna är mellan 2,5 år till 14 år. Man kom bland annat fram till att de 
elever som gått länge i montessoriskola tenderade att vara mer samhällsengagerade, oftare 
välja samhällsorienterade sysselsättningar samt vara mer motiverade för högre studier än de 
elever som haft kortare tid inom montessoriskolan. Även Rathunde och Csikszentmihalyi 
(2005) som har riktat sin undersökning mot elever i det amerikanska middle school, som 
sträcker sig ungefär över åldrarna 11-14 år, har funnit skillnader mellan montessorielever och 
elever i den traditionella skolan. Dessa skillnader visar på att montessorielever har lättare att 
finna inre motivation i arbete med formella skolämnen. Elever med traditionell skolgång hade 
visserligen större respekt för skolämnenas betydelse, men deras arbete grundades inte i lika 
hög grad på inre motivation. Glenn menar också att montessoripedagogiken har bättre chans 
att fungera om föräldrarnas livsfilosofi stämmer överens med montessoritanken. Detta 
innefattar bland annat tanken om livslångt lärande och lärande för förståelsens skull.  
 
Passar montessoripedagogiken alla? Sällberg (2013) menar att montessoripedagogiken passar 
bra för barn med koncentrationssvårigheter då man arbetar på ett sätt som hjälper dessa barn 
att utvecklas. Hon har visserligen begränsat sin undersökning till barn i förskoleåldern, men 
då hon hävdar att hon jämför med montessoripedagogikens grundprinciper är det ändå 
relevant för min studie, eftersom grundprinciperna och värderingarna följer med även upp i 
skolan. 
 
Glenn (2003) visar på att pedagogiken ger ett gott resultat för elever som gått många år medan 
resultatet för de som gått färre år inte är lika tydligt. Detta ger indikationer på att pedagogiken 
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har bättre chans att lyckas om man arbetar långsiktigt med den. Det tyder då på att barn har 
bäst nytta av montessoripedagogik om de introduceras för den i tidig ålder. Även Malmborg 
(1977) påpekar detta och menar att introduktionen bör ske redan så tidigt som i 3-års åldern. 
Malmborg menar att ju längre tiden går desto svårare blir det för barnet att anpassa sig till det 
fria arbetet. Hon menar också att detta beror på att ansvarstagande är något som man måste 
lära in och träna på och att de barn som i högre åldrar introduceras för montessoripedagogiken 
kan ha svårare att anpassa sig till detta då de fram till dess blivit tillsagda och vägledda i allt 
de företagit sig. 
 
Skjöld och Bröderman (2008) skriver om tonåringen och menar att Montessori såg 
åldersgruppen 12-18 år som vad hon kallade Erdkinder, eller Jordbarn på svenska. Med det 
menade hon att den här utvecklingsfasen som är omgärdad av turbulens gör att eleven ofta har 
svårt att sitta still i en skolbänk. Montessori ansåg att dessa elever behövde mer stimulans och 
mer kroppsligt arbete och förespråkade att de skulle arbeta på en bondgård, lära sig handskas 
med ekonomi, lära sig samarbete och att ta ansvar. Skjöld och Bröderman hänvisar till Maria 
Montessoris bok From childhood to adolescence, kapitel: Erdkinder. De konstaterar vidare att 
Montessoris tankar kring tonåringens skolgång har varit svåra att genomföra i verkligheten, 
men att man på många håll har tagit fasta på ungdomars behov av att få ta eget ansvar. 
Hedlund (1995) skriver ”Att praktiskt, socialt och intellektuellt få studera det som känns 
angeläget och intressant samt att få ta ansvar för resultaten är Montessoris sätt att hjälpa 
tonåringarna in i vuxenvärlden.” (Hedlund s.45) 
 
Donahoe (2013) beskriver hur de yngre barnen strävar efter det normaliserade tillståndet, 
medan de äldre barnen, tonåringarna, strävar efter att utveckla sin personlighet och räknar upp 
kvaliteter som är bidragande faktorer till en mogen personlighet ”Those qualities include joy, 
selflessness, optimism, confidence, dignity, self-discipline, initiative, independence, 
helpfulness, good judgement, and the ability to work with others.” (s. 2 i artikeln). Tonåringen 
är inne i en känslig period där man håller på att bygga upp sitt sociala liv och sin personlighet 
i relation till sociala sammanhang. Detta menar Donahoe ställer krav på läraren att utforma 
undervisningen utifrån tonåringens sociala utvecklingsbehov.   
 
 
Invändningar mot montessoripedagogik 
 
Enligt Signert (2000) var en av motståndarna mot Maria Montessoris arbete William 
Kilpatrick. Han hade ett starkt stöd i USA och bidrog till att minska montessoriinriktningens 
inflytande där under tidigt 1900-tal. Signert skriver att han bland annat tyckte Montessori 
hade för stora likheter med Pestalozzi, Fröbel och även Rousseau och att hennes pedagogik 
grundade sig på ”förlegade psykologiska teorier” (s. 113). Signert skriver också: ”I sin 
granskning diskuterade Kilpatrick sju punkter i Montessoris metod. De innehöll kritik mot 
hennes teorier om frihet, individuellt arbete, praktiska vardagsövningar, sinnesträning, 
läsning, skrivning och matematik.” (s. 113). Hon påpekar även att det var först 1970 som 
Kilpatricks kritik fick motstånd i den vetenskapliga världen. David Norbert Campbell menade 
då att Kilpatricks kritik grundade sig i att han inte hade förstått Montessoris pedagogiska 
utgångspunkter, att Kilpatrick utgick ifrån ett psykologiskt perspektiv medan Montessori 
utgick från ett fysiologiskt perspektiv.   
 
En av anledningarna till att det har uppstått frågetecken kring montessoripedagogiken är att 
Montessori slutade att utveckla sina upptäckter. Hainstock (1999) menar i sin bok Montessori 
från Grunden, att det finns giltiga skäl till att Montessorimetoden har fått dåligt rykte. Hon 
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påpekar bland annat att Maria Montessori under 20-talet slutade att utveckla sin metod och 
inte längre verkade intresserad av att utföra vetenskapliga experiment och undersökningar för 
att utveckla metoden vidare.  
 
När Montessori dog lämnade hon efter sig ett livsverk som var både spretigt och ofullkomligt 
menar Hainstock (1999). Signert (2000) påpekar att det var svårt för montessoriinriktningens 
olika grenar att ena sig då Montessoris utbildningsmodell kunde vara svårtolkad. Det gav 
ibland upphov till olika uppfattningar om vad som var rätt sätt att tolka montessorimetoden. 
Både Hainstock och Signert omnämner hur olika montessoriinriktningar dök upp och i vissa 
fall konkurrerade med varandra. Detta skapade ytterligare förvirring för utomstående.  
 
Signert (2000) nämner även Klas Roths C-uppsats ”Montessoripedagogiken – en kritisk 
analys”. Om honom skriver hon: ”Roth formulerar två stora invändningar mot 
montessoripedagogiken, dels att den är för ensidigt inriktad på intellektuell utveckling samt 
att den inte främjar kritiskt tänkande. Dessa slutsatser drar han dels av att ha studerat 
montessorilitteratur och dels genom besök på olika montessoriskolor.” (Signert s.117) 
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Metod 
 
 
Metodval  
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod. Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver 
att: ”Kvalitativa undersökningar använder däremot metoder som lämpar sig till att beskriva 
fenomen i deras kontext, för att mot denna bakgrund presentera en tolkning som ger ökad 
förståelse av fenomenet.”(s.13). Eftersom det är just förståelsen för vad 
montessoripedagogiken kan uppfattas vara på högstadiet som jag är ute efter, så tycks en 
kvalitativ metod passa väl in på studiens ansats. En kvalitativ studie begränsar sig oftast till ett 
mindre sammanhang, där det insamlade materialet bearbetas och framför allt tolkas för att 
man ska kunna nå ett resultat. Justesen och Mik-Meyer hänvisar på sidan 13 i sin bok till 
Denzin och Lincoln (2002:8) som menar att kvalitativ metod är ett bra alternativ när det som 
ska undersökas är svårt att mäta. När det som i denna studie handlar om att undersöka 
kvaliteter, det vill säga uppfattningar och tillämpningar av en utbildningsmodell, så är det just 
det som är svårt att mäta som är i fokus.  
 
Eftersom syftet med studien har varit att få en ökad förståelse för hur montessoripedagogik 
används på högstadiet anser jag att kvalitativ metod har varit ett lämpligt sätt att nå lyckat 
resultat.  Jag har valt att använda mig av intervjuer som har kompletterats med 
observationstillfällen. Med intervjuerna har jag kunnat återge den bild av verkligheten som 
intervjupersonerna beskrivit och på så sätt kunnat förmedla en djupare förståelse för den miljö 
som de arbetar i. Observationerna ger ytterligare en dimension av miljön som har varit 
användbar som komplettering av intervjusvaren. En försvårande aspekt av studien har varit att 
forskningsmaterial kring undersökningsområdet har varit svåråtkomligt, eller obefintligt. Jag 
har många gånger fått vända mig till övrig litteratur, uppsatser och artiklar. Med detta som 
bakgrund har det blivit ännu tydligare att kvalitativ metod i form av intervjuer och 
observationer har varit nödvändiga för studien. En ren forsknings- och litteraturstudie skulle 
alltså inte kunna ge några säkra svar på hur montessoripedagogiken kan tillämpas för högre 
åldrar. För att få svar på mina frågeställningar utifrån studiens mindre omfång anser jag att det 
material som insamlats från intervjuer och observationer räcker och det har bidragit till en 
tydligare uppfattning av vad montessoripedagogik på högstadiet kan innebära och vilka 
förutsättningarna för denna pedagogik kan uppfattas vara. 
 
Intervjufrågorna utformades som halvstrukturerade, enligt Kvale och Brinkmann (2009), eller 
semistrukturerade, som Justesen och Mik-Meyer (2011) uttrycker det. Detta innebär att 
intervjupersonen skulle ledas i rätt riktning av en intervjuguide men sedan kunna tala fritt 
under så lång tid som han eller hon valde. Därigenom kunde svaren bli mer detaljerade och 
utvecklade. Då en del av intervjuerna gjordes efter klassrumsobservation och samtal med 
lärare i klassrum tillkom frågor som då också togs upp. Detta gjorde att de olika intervjuerna 
varierade något i omfång, men merparten av frågorna var ändå de samma. Till rektor på 
vardera skolan utformades en annan uppsättning frågor liknande de som ställdes till lärarna, 
men med frågor mer riktade mot rektors roll samt frågor kring att organisera skolan och 
undervisningen. Intervjufrågorna utformades utifrån mina fyra frågeställningar där jag ville ge 
stort utrymme för utveckling för att få flera infallsvinklar kring intervjupersonernas 
uppfattningar. Intervjufrågor till rektorer och lärare finns under bilaga 2. 
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För att komplettera intervjumaterialet och kunna få en djupare förståelse för deltagarnas 
arbetssituation samt tillvägagångssätt och förhållningssätt på skolan har observationer 
genomförts vid tre tillfällen. Det som har observerats är den fysiska miljön, lärares 
tillvägagångssätt i klassrummet samt lärares förhållningssätt i fria samtal. De fria samtalen är 
den minsta delen av observationsmaterialet och har endast använts som komplement till eller 
förtydligande av tankar i intervjuerna. Det har förekommit två observationstillfällen på en 
skola och ett på en annan skola. Observationerna utgör en mycket liten del av studien, men 
den har trots det varit ett viktigt komplement som har bidragit till information om miljö, 
åsikter samt tillvägagångssätt på montessoriskolor. Observationerna har delats in i två 
huvudsakliga delar. De planerade och de oplanerade. De planerade observationerna gjordes 
under klassrumsbesök, utifrån ett formulär där jag kunde strukturera upp det som skulle 
observeras. Det fanns dock stort utrymme att ta med även oplanerade observationer om det 
skulle behövas. De oplanerade observationerna hade inget formulär utan bestod i fria 
anteckningar som jag gjorde under och efter besöken på skolorna. Dessa observationer 
handlade om den fysiska miljön på skolorna, hur jag uppfattade arbetsstämning både mellan 
lärare/elever och lärare/lärare, samt om sådant som lärare/rektorer i fria samtal uttryckt och 
som jag ansåg vara viktiga komplement till det som sagts under intervjuerna. Enligt Kylén 
(2004, s.98) finns det flera sätt att göra observationer på. Han menar också att strukturerade 
observationer visserligen är lättare att följa, men att mer ostrukturerade analyser kan bidra 
med en mer varierad bild av en situation. Kylén menar också på sidan 96 att man måste vara 
medveten om vad som observeras och vad som upplevs. Han talar vidare på sidan 97-99 om 
hur vi registrerar med våra sinnen och hur vi kan använda oss av intuition för att våga tro på 
vår analys av det vi observerat. Med Kyléns förklaringar i tankarna har jag försökt vara 
noggrann med att skilja på observation och känsla. Detta är i vissa fall svårt och intuition och 
tolkning av materialet får vid fria observationer ett större utrymme än i de mer strukturerade 
delarna. För att undvika att saker feltolkas har jag därför låtit observationerna, speciellt de 
friare delarna av dessa, få ett mycket litet utrymme och endast tagit med det som jag ansett 
vara av stor vikt för att förtydliga resultatet av studien. Under bilaga 3 ligger den mall som jag 
utgått från vid klassrumsobservation. 
 
 
Urval  
 
Då det inte funnits allt för många montessoriskolor att välja mellan har urvalet mer bestått i 
att ta det som dykt upp än att stå och handplocka de skolor som skulle passa bäst in i studiens 
utformning. De montessoriskolor som deltagit i studien sträcker sig från förskola ända upp till 
och med nionde klass. De har en till två klasser i varje årskurs vilket gör att de kan 
kategoriseras som mindre skolor. Inför intervjuerna har rektorerna varit de som 
vidarebefordrat min förfrågan om intervju till lärarna. På så vis har rektor blivit den person 
som haft kontroll över vem som blivit intervjuad. Detta kan anses både bra och dåligt. Dåligt i 
den bemärkelsen att rektor på så vis kan undanhålla personal som har en negativ uppfattning 
från att bli intervjuade. Positivt kan det däremot vara eftersom rektor också är den som har 
kunskap om skolan och lärarnas arbetssituation. På så sätt kan de lärare väljas ut som har 
störst möjlighet att delta och som har lång erfarenhet av montessoripedagogiken, skolan eller 
av annan anledning är väl lämpad att svara på frågor. 
 
För att få kontakt med montessoriskolor valdes ett område i västra Sverige ut och fick på så 
vis bli avgränsningen för vilka skolor som skulle tillfrågas. Via mail kontaktades i tur och 
ordning ett antal skolor och utav dem var det en som svarade att de inte hade möjlighet att 
delta, flera skolor svarade inte alls och två skolor svarade att de ville medverka. Då det hade 
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varit bra med fler medverkande skolor övervägde jag att ännu en gång försöka kontakta några 
av de skolor som inte tidigare svarat, men efter att ha granskat intervjumaterialet och 
observationerna ansåg jag att materialet räckte för denna mindre undersökning med kvalitativ 
ambition. 
 
 
Val av verktyg  
 
Insamling av intervjudata har skett med hjälp av ljudupptagning som sedan har skrivits ut i 
text vid senare tillfälle. Detta sätt valdes med tanke på att intervjuerna utgör en så stor del av 
undersökningen och att det därför var viktigt att kunna hitta exakta formuleringar att utgå 
från. På detta sätt blir det också lättare för andra att återskapa samma resultat som här 
uppnåtts. Lärarna hade möjlighet att välja om de ville bli intervjuade var för sig eller flera åt 
gången. En del av lärarna intervjuades därför enskilt och en del tillsammans.  
 
Under observationstillfällena har informationen antecknats löpande. Vid dessa tillfällen 
tillämpades passiv observation för att på bästa sätt uppmärksamma de små variationer som 
kan ske i ett klassrum. Vid vissa tillfällen kunde jag även gå runt och studera elevernas och 
lärarens arbete mer i detalj och kunde då också ställa enklare frågor till några elever. Min 
inverkan i klassrummet kan ändå klassas som liten och eleverna verkade inte störas av min 
närvaro. 
 
 
Produktion och bearbetning  
 
Vid studiens inledande fas lade jag mycket energi på att bearbeta intervjufrågorna, 
sammanställa en bra mall för observationstillfällena och tydligt utforma studiens syfte och 
frågeställningar. Detta ansåg jag vara mycket viktigt då jag av tidigare erfarenhet vet att det 
kan bli svårt att uppnå goda resultat om man inte är fullt medveten om varför man ställer de 
frågor man ställer. Eftersom det under den inledande fasen var svårt att få tag på lärare till en 
pilotundersökning bad jag istället en bekant som vikarierat som lärare att ge respons på mina 
frågor. Jag bad även min handledare att kommentera frågorna. Båda ansåg att frågorna efter 
mindre omformuleringar och bearbetning passade väl in på syftet med studien.  
 
Efter att ha färdigställt alla intervjufrågor samt observationsmall arbetade jag fram ett brev 
som min handledare fick granska innan jag mailade det till de skolor som jag hoppades kunna 
besöka. Vårterminen började då gå mot sitt slut och det brådskade att komma ut på fältet. Jag 
fick svar från två olika skolor som jag sedan besökte. Intervjuerna ägde rum på respektive 
skola, ofta i direkt anslutning till observationstillfällena. Detta gjorde att lärarna kunde styra 
mycket själva över när det passade dem att bli intervjuade. Även rektorerna intervjuades vid 
dessa tillfällen.  
 
 
Etiska ställningstaganden  
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det etiska ställningstaganden genom hela 
forskningsprocessen. Genom att vara medveten om detta har jag kunnat behålla fokus på de 
avgränsningar som har behövt göras i alla delar av arbetsprocessen och på så sätt minskat 
risken för att missa viktiga etiska ställningstaganden.  
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Jag har under arbetsprocessen följt vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
I planeringsskedet av studien reflekterade jag över hur deltagarna skulle kunna påverkas av en 
publicering av studiens resultat. Detta ledde till att jag formulerade intervjufrågor på ett 
sådant sätt att man kunde undvika situationer där enskilda personer blev föremål för kritik. I 
enlighet med konfidentialitetskravet har alla deltagare samt skolorna de arbetar på 
avidentifierats för att skydda dem från eventuella negativa effekter av studien. Jag har heller 
inte preciserat vart skolorna är belägna. Med detta ville jag minska risken för negativa följder 
både för skolorna i sin helhet och för enskilda personer som deltagit i studien. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att man inte bara måste tänka på att informera om och få samtycke 
till undersökningspersonernas deltagande i studien, utan man måste även överväga vilka 
följderna kan bli för de personer som deltar. Studien har visserligen riktat sig mot att 
undersöka enskilda individers uppfattningar om och erfarenheter kring ämnet, men jag har här 
riktat in arbetet på att sammanställa intervjusvaren i kategorier istället för att sammanfatta 
resultatet från varje intervju var för sig. Detta gör att fokus hamnar på den samlade bilden av 
de intervjuades svar istället för att urskilja enskilda deltagares avvikande åsikter. Detta 
försvårar urskiljandet av enskilda individers kommentarer och bevarar i högre grad 
deltagarnas anonymitet än vad en uppdelning utifrån varje intervju hade gjort. För att följa 
informationskravet och samtyckeskravet meddelade jag redan i informationsmailet med 
förfrågan om deltagande i studien som jag skickade ut till flera skolor att jag följde 
forskningsetiska regler och att både skolor och personer som deltog i studien skulle vara 
anonyma. Eftersom det var rektorerna på respektive skola som fick mitt mejl var det också de 
som fick vidarebefordra informationen. Då det blev ont om tid inför terminsavslut hann jag 
inte meddela mig personligen med någon av lärarna innan jag kom till respektive skola. Detta 
fick istället rektor göra. Ingen av lärarna verkade dock negativt inställda till studien eller till 
deltagande i studien. I enlighet med nyttjandekravet har jag hanterat personlig information 
varsamt, samt erbjudit deltagarna att ta del av resultatet. 
 
 
Tillförlitlighet och giltighet  
 
De lärare som jag intervjuat har haft blandad erfarenhet och utbildningsbakgrund. Alla har de 
någon form av lärarutbildning i bakgrunden, men en del har längre erfarenhet av 
montessoripedagogik än andra. Det som är viktigt att påpeka är att skolorna som jag besökt 
har montessoripedagogik ända upp till och med mellanstadiet, därefter kallas det endast 
montesoriinriktad undervisning. Detta handlar mycket om att det är svårt att hitta lärare som 
är utbildade för montessoripedagogik på högstadiet. Bland de intervjuade är det några som har 
montessoriutbildning för yngre elever, några som har utbildning för montessori på högstadiet 
medan några har läst på egen hand. En del av dem har sedan kunnat gå kurser via skolan som 
de arbetar på. De lärare som jag har intervjuat är alltså väl insatta i hur det fungerar på deras 
respektive montessoriskola och de är hängivna den grundtanke som finns inom montessori. 
De frågor som har ställts vid intervjutillfällena har utformats utifrån den forsknings och 
litteraturöversikt som gjorts inför studien. På så sätt har jag kunnat avgränsa frågorna på ett 
för studien relevant sätt. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att det 
är viktigt att skilja på intern och extern validitet. I en samhällsvetenskaplig studie påpekar de 
att det ofta förekommer problem med den externa validiteten, och pekar på att urval ofta skett 
genom att viss information/grupper varit mer lättillgängliga för forskaren. De påpekar också 
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att många forskare inte försöker analysera något i ett större sammanhang, utan riktar sin studie 
mot att analysera enskilda specifika fall. Det kan då ge en hög intern validitet medan den 
externa validitetens grad får avgöras genom granskning från resten av forskarvärlden. Utifrån 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängneruds avgränsningar anser jag att den interna 
validiteten i min studie är god. Vad gäller den externa validiteten blir det en fråga om tolkning 
utifrån vad som kan anses vara relevant att uppnå genom en empirisk studie. 
 
Då antalet montessoriskolor som sträcker sig ända upp till högstadiet inte är speciellt många i 
förhållande till skolor med andra inriktningar så kan det vara svårt att göra en ordentligt 
varierad studie. Kvale och Brinkmann (2009) skriver följande ”Det är forskarens etiska 
skyldighet att redovisa kunskap som är säkrad och verifierad så långt det är möjligt. Det 
handlar bland annat om hur pass kritiska frågor man kan ställa till intervjupersonen.”(s.79) 
Montessoripedagogik på högstadiet har inte mycket vetenskapligt grundad information som 
jag har kunnat utgå från, jag har därför fått ta hjälp av litteratur samt vetenskapliga studier 
som i första hand har riktat sig mot montessori för yngre åldrar. Den studerade litteraturen 
beskriver framför allt montessorimetoden utifrån antingen författarens/författarnas egna 
erfarenheter, utan någon tydlig vetenskaplig koppling, eller så beskriver de Maria Montessoris 
egna verk och hennes bakgrund. Vad denna litteratur riktat in sig på är inte något bevis för att 
montessoripedagogiken fungerar, det verkar författarna redan ha förutsatt, utan den riktar sig 
mot att beskriva den pedagogiska grundtanken som Montessori ville förmedla och den 
försöker belysa vad som är viktigt i mötet med barnet. Denna litteratur har alltså bidragit med 
en viktig inblick i montessoripedagogikens värld, vilket gjort att jag har kunnat ställa väl 
understödda frågor och blivit mer medveten om vad som är viktigt att tänka på vid 
observationstillfällena. Detta stärker den interna validiteten. Utformning och trovärdighet av 
studien anser jag inte påverkas av det låga antalet deltagande skolor eftersom jag inte är ute 
efter en generaliserad bild i den större bemärkelsen, utan endast en förståelse för hur det kan 
se ut. Jag har alltså endast varit intresserad av att få en sammanställd bild av hur det ser ut på 
just dessa två skolor.  
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Resultat  
 
Jag har för att göra läsningen lättare delat upp studiens resultat i mina fyra frågeställningar. 
Under varje frågeställning har jag sedan presenterat de centrala kategorier som ramar in 
vardera frågeställning. Sist i avsnittet är den sammanfattande analysen förlagd. Vad som är 
viktigt att påpeka är att observationerna utgör en liten del av resultatdelen. Det beror på att jag 
endast har använt observationsresultaten till att förstärka, förtydliga eller göra tillägg till 
intervjuerna, för att kunna skapa en mer samlad bild av resultatet. Observationerna är tydligt 
markerade under de kategorier där det varit relevant att ha med dem. I övrigt bygger 
resultatavsnittet på sammanställning av intervjusvar samt flera citat ur intervjuerna, som 
förtydligar de åsikter som varit relevanta att lyfta fram i studien. 
För att göra citaten mer lättförståeliga har jag i vissa fall kortat ner och tagit bort talspråk och 
alltså använt mig av skriftspråk. Detta är gjort mycket försiktigt, för att inte riskera att ändra 
åsikten som den intervjuade velat uttrycka. 
 
 
Vad utmärker montessoripedagogiken i undervisningen på högstadiet? 
 

• Miljö 
 

Observation: De två montessoriskolor jag besökte under tiden för studien visade en tydlig 
struktur i fråga om inredning för de yngre barnen, men för högstadieeleverna liknar miljön 
mer en vanlig högstadieskola. Den fysiska miljön har på högstadiet tydliga likheter med en 
traditionell skola. Skolorna har lite olika upplägg kring klassrumsuppdelningen, beroende på 
lokalernas utformning och vad man anser passar undervisningens upplägg bäst. Många av 
ämnena har ämnesklassrum, men till exempel saknas på en av skolorna ämnesklassrum för 
matematiken. Jag uppfattar dock inte att klassrummen är, oavsett om de är reserverade för ett 
specifikt ämne eller inte, speciellt tydligt anpassade till något särskilt ändamål. Fokus ligger 
helt klart på andra delar av montessoripedagogiken än på den fysiska ordnade miljön.   
 
Flera lärare uttrycker att de tycker det är bra med ämnesklassrum, även om det innebär att 
eleverna behöver flytta på sig utefter vilket ämne de ska läsa.  
 
En av dem uttrycker det så här: 
 
”… då är det ju bra med att vara i ett rum där det finns material på plats. För att kunna 
möta.” 
 
Läraren reflekterade även över ifall eleverna borde ha ett eget klassrum som de alltid är i, men 
argumenterade mot detta med hänvisning till att de långa passen gör att eleverna ändå kan 
känna sig trygga: 
 
”Det viktigaste är ju att barnen känner sig trygga någonstans, och jag tycker ändå att 
eftersom vi har så långa pass så är man där man är en förmiddag… Då kanske det är bra att 
ha ett rum där … det synliggör och det kan väcka lite mer nyfikenhet.” 
 
En av rektorerna reflekterar över miljön för högstadieelever och menar att det är mer 
komplext än man kanske kan tro och hur miljön som är bäst för utveckling och lärande kanske 
inte alltid är en ordnad klassrumsmiljö för tonåringen:  
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”… miljön ska ju vara det som lockar dem till att gå vidare och vilja. Men då måste man 
också veta vad det är för en slags miljö de vill ha och lyssna på dem och vara mer aktiv med 
vad är det de vill ha? Och sen får man ju inte glömma att tonåringen är ju väldigt, alltså i det 
här sökandet att bli sig själv så är man ju så otrygg i början så man söker sig ju gärna till 
gelikar eller någonting som är häftigt och det kan man aldrig slå ner på. Men hur fångar vi 
dem då? Med vilken miljö ska vi ha? Och det kan man ju se när man har varit ute och rest 
med elever hur de mest stökiga eleverna är de som är mest pragmatiska, ansvarstagande.” 
 
En lärare påpekar att den förberedda miljön är mer än bara klassrummet: 
 
”vår tanke med den förberedande miljön är väldigt mycket att vi tänker, vilka ska jobba med 
vilka, hur kan de få ut det att… det finns ett oerhört tänk kring gruppdynamik, den förberedda 
miljön är inte bara fysisk…” 
  

• Montessorimateriel 
 
Observation: Materiel finns i första hand för de yngre barnen. En matematiklärare uttrycker 
hur eleverna inte verkade intresserade av att använda de materiel som fanns tillgängliga, och 
att de efter en tid inte användes alls. Vad jag fick uppfattningen av när jag läste in mig på 
materielanvändning och som sedan vid samtal under och i samband med observationstillfällen 
också verkade stämma är att det inte finns någon montessorimateriel som är framtagen 
specifikt för elever på högstadiet. Om materiel används så är det främst de materiel som 
annars förekommer för yngre åldrar och då mestadels materielen som används på 
mellanstadiet. Materielen blir för högstadieeleverna en slags återkoppling till det de tidigare 
gjort, samt att de kan användas som ett visuellt stöd inför både repetition av och fördjupning 
inom områden som tidigare berörts. 
 
Flera av de intervjuade lärarna anser att montessorimaterielen inte har en viktig roll på 
högstadiet. En av dem uttrycker sig så här: 
 
”Men jag ser inte ens att det behövs. Det Maria Montessori sa var ju att det är sinnena, att ta 
in dom. Det är det förlängda klassrummet, det är det egna ansvaret, att ge dem allt det här 
...”det här är grundkurs”, ”det här är fördjupning”. Det var mycket med det förlängda 
klassrummet i språken, jag tycker att det är väldigt bra att dom får laga mat i franskan och 
får jobba… göra många praktiska rollspel och försöka lära sig… sinnen…” 
 

• Lärprocessen 
 
Observation: Under min vistelse på skolorna har jag fått uppfattningen, genom observationer 
och samtal, att de lärare som har någon form av montessoriutbildning, eller som är pålästa och 
medvetna om hur montessoripedagogikens tankar kan användas i arbetet, de lärarna verkar 
mer säkra på vad de står för och de verkar mer säkra på hur de ska handskas med helheten 
kring det montessoriinspirerade arbetet med eleverna. Det blir också tydligt hur kompetensen 
i fråga om bakgrund med montessoriutbildning är ganska sparsam bland lärare på högstadiet. 
Det som också framkommer är hur även lärare som saknar denna bakgrund ändå står bakom 
det montessoriinspirerade tänket. Det är tydligt att de lärare som jag kommit i kontakt med på 
de båda skolorna ställer sig bakom arbetssättet, oavsett vad de har för utbildningsbakgrund. 
Något som jag via både observation och samtal blivit medveten om är hur väl förberedda och 
genomtänkta lektioner och teman verkar vara viktigt för många av de lärare som jag kommit i 
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kontakt med. En observation är här att då läraren tycks vara väl medveten om hur lektionen är 
utformad och vilka utmaningar som kan komma att uppstå, så finns det mer utrymme att 
fokusera på elevernas lärprocess. När jag observerat lärare som utstrålat en säkerhet kring vad 
de gör i klassrummet, så har jag också uppfattat att de har koll på sina elever och vägleder 
dem som behöver hjälp. Ytterligare en faktor som verkar ha positiv inverkan på dessa elevers 
lärprocess är att lärare och elever ofta har följts åt under en längre tid. Detta bidrar med stor 
sannolikhet till att lärarna har lättare att leva sig in i varje enskild elevs behov på ett betydligt 
effektivare sätt än om lärar-elev-kontakten hade varit kortvarigare.  
 
En tydlig bild som framträder är hur lärarens inställning till sitt uppdrag uppfattas som en 
viktig del i hur framgångsrik lärprocessen är. 
 
En lärare uttrycker sig så här:  
 
”… det är viktigt att man möter var och en utifrån det, var man är, för då tror jag man 
kommer långt.” 
 
En lärare med montessoriutbildning menar att det är de små detaljerna som gör skillnad. På 
frågan om intervjupersonen kan se skillnad i tänket mellan de som har mer erfarenhet av 
montessoripedagogik och de som inte har lika mycket erfarenhet av arbetssättet svarar 
vederbörande:   
 
”Jag kan se småskillnader men som ändå blir ganska stora. Jag tänker till exempel att man 
inte går in och stör ett lugnt läge, för att dom är i sin process och lita på processen, inte ge 
svaren förrän dom ställer frågorna.” 
 
Flera av de intervjuade kan se skillnad på hur lärare som har montessoriutbildning och de som 
inte har montessoriutbildning, eller är nya ser på situationer. En intervjuperson uttrycker sig 
på följande sätt: 
 
”man förstår kanske inte riktigt hur subtilt det här med montessori kan vara… att se barnet.” 
 
En annan uttrycker avsaknaden av montessoriutbildning på följande sätt: 
 
”… det är ju svårt att se en nackdel när man inte vet vad man saknar… sen har man ju 
försökt läsa sig till. Kring ungdomars utvecklingsfaser och hur Maria Montessori har tänkt … 
Ta till sig det och använda i sin förståelse när man möter ungdomar eller när vi lägger upp 
arbetsmålen… men visst, en utbildning, där lär man sig kanske mer praktiska saker.” 
 
I några av intervjuerna framkommer att man ser vägen till kunskapen som det viktiga och inte 
i första hand målet som det viktiga. Man menar att lärprocessen är det som utvecklar eleven, 
medan målet är det som vi sedan bedömer.  
  

• Eleven i fokus 
 
Observation: På båda skolor är det elevorienterade perspektivet ett tydligt fokus, bland annat 
märker jag hur lärarna bemöter eleverna som ”jämlikar”. Med det menar jag att den vuxne 
tydligt visar att barnets åsikt spelar roll och att man bemöter barnet på ett jämlikt plan i sina 
förklaringar och i tillsägelser. Det är också tydligt hur man försöker inkludera alla utifrån 
deras olika utgångslägen. Bland annat finns en stor flexibilitet i schemat där utrymme ges för 
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att kunna både ta igen missade saker och fördjupa sig i det man är extra intresserad av. 
Utformningen av dessa timmar ser lite olika ut på de båda skolorna, men möjligheten finns för 
alla elever och inte bara för de som behöver extra stöd.    
 
En av de intervjuade uttrycker sig så här om synen på eleven i montessoripedagogiken: 
 
”Jag tänker också på // det är i grunden en väldigt positiv syn på människan. Det är vad 
Montessori står för // man tänker att det finns hos varje barn, att det är naturligt. Viljan att 
lära sig och utvecklas. Och att det kan, det kan vara olika hinder naturligtvis // det naturliga 
är att barnet vill lära sig och drivs till att lära sig och då att lärarens, pedagogens roll blir 
mer att handleda i den processen, vägleda. … Och sen vet vi, realistiskt vet att det är svårt 
ibland. // om man tänker att även den eleven som har svårast att koncentrera sig och som är, 
tycks omöjlig att få att göra någonting. Även den eleven vill innerst inne. Och då får man 
försöka hitta det.” 
 
En lärare uttrycker sig så här om elever som behöver extra stöd: 
 
”… ofta handlar det om att göra anpassningar i gruppen så. Att vissa elever behöver ett ännu 
mindre sammanhang, ännu tryggare för att kunna säga att jag tycker det här är svårt, kan du 
hjälpa mig, jag förstår inte detta.” 
 
Flera av lärarna menar att det är viktigt att eleverna inte avbryts i arbetsprocessen. 
 
 
Hur går lärare tillväga för att implementera montessoripedagogik på 
högstadiet?  
 

• Verklighetsbaserat lärande 
 
Observation: På båda skolor får jag möjlighet att se en glimt av hur man strävar efter att 
koppla samman flera ämnen, eller flera områden inom ett ämne. Man jobbar då utifrån teman 
där eleverna blir tvungna att tänka utanför den traditionella skolans kunskapsramar. Temana 
kan involvera ett uppträdande för resten av skolan, eller för elevernas familjer, eller så kan det 
innefatta inslag då eleverna måste komma i kontakt med samhället, verkligheten, samtidigt 
som de måste återkoppla detta möte till skolämnet/ämnena som berörs av temat. Via 
observation och samtal får jag uppfattningen av att ett arbetssätt som kretsar kring teman 
fungerar bäst om lärarna är engagerade, samspelta och har planerat temats olika delar, 
inklusive uppföljning på ett bra sätt.  
 
Flera av lärarna talar om hur man kan göra lärsituationen mer verklighetsbaserad. En 
uttrycker sig såhär: 
 
”… att det inte är den fysiska lokalen där dom lär sig, utan dom kanske åker iväg… att det är 
”in action” så att säga, så levande som möjligt, och det är också att göra, det är inte bara att 
läsa eller skriva. Ju fler sinnen, och att man lägger det utanför skolan.” 
 
En annan menar att det är viktigt att engagera eleverna i inledningsfasen av ett arbetsområde. 
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”… Men det som är viktigt då. Det är ju att man vill presentera det, eller att man vill att det 
ska vara lustfyllt, för att väcka nyfikenhet och att jag vill gärna ha förståelse. Vad kan eleven 
om det här innan? Så att jag vet vart jag ska gå in… jag vill möta dem där de befinner sig.”  
 
Jag frågar om läraren inleder med film eller något liknande. 
 
”… ja, så kan det vara. Med vardagsrelaterat alltså. … något som de förstår syftet med, 
varför vi lär oss det här. … man börjar där. Så att man inte svävar iväg i tomma intet utan vi 
börjar där man känner sig trygg…” 
 
Flera lärare talar om hur de använder sig av teman där flera ämnen ingår för att både arbeta 
ämnesövergripande och för att arbeta på ett mer verklighetsförankrat sätt. En av dem uttrycker 
följande om ämnesöverskridande arbete: 
 
”Vi har ju en ambition. En tanke och en vilja att göra mycket mer. Sen är det ju en tidsbrist… 
det är nåt som jag tycker är jättehäftigt när // många ämnen är involverade. Att man ser att 
det hänger faktiskt ihop det här… Livet sen är ju, då får man inte ha… ämnen för sig utan det 
är ju all kunskap.”  
 
En lärare beskriver i diskussion om verklighetsbaserat lärande vikten av att eleverna känner 
att deras arbete är meningsfullt (verklighetsbaserat innebär här att koppla lärandet till verkliga 
situationer, såsom att på riktigt uppleva en situation i samhället, eller att återkoppla något man 
lärt sig i skolan till en verklig situation, för att på så sätt pröva och befästa kunskapen):  
 
”Montessori själv tänkte ju sig att högstadieungdomar skulle jobba mycket mera praktiskt och 
omsätta sina kunskaper i någonting, autentisk situation. Och sånt håller vi ändå på en hel del 
med i de stora projekten. // också det här att förbereda försäljning av fika och bygga all 
scenutrustning och sånt. Så att de, mycket den typen av projekt tycker jag ju, jobbar vi med.// 
… att få använda sina kunskaper, göra något konkret och praktiskt också. Något som har 
betydelse utåt, liksom nå ut med sina alster.” 
 

• Montessorimateriel 
 

En lärare berättar att det kan vara bra att ha materiel till hands när ett nytt område ska 
presenteras, men att det inte nödvändigtvis behöver vara montessorimateriel. 
 
”… Sen ibland på äldre så kanske inte jag alltid har material som är montessorimaterial utan 
man gör material själv för att visualisera eller, och det är ju bildmässigt, eller praktiska saker 
att ta i och det är ju oavsett om det är ett montessorimaterial… jag tycker inte att det spelar 
så stor roll utan det… själva tanken ja, att visualisera. Det brukar falla väl ut.” 
 
Flera lärare tycker att det kan vara bra att kunna plocka fram materiel om någon elev vill 
repetera eller behöver extra visuellt stöd. En av dem uttrycker det så här. 
 
”… oavsett vilken skola man går på så finns det de elever som behöver lite mer praktiskt att 
känna och se. Eller det behöver alla egentligen. Oavsett vilken nivå man ligger på, så är ju 
det väldigt bra material. Så det lånar jag.” 
 
En av rektorerna menar att materielen inte är det viktigaste: 
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”… det är inte materialet i första hand, utan det är förhållningssättet, att man tror inte att 
man kan stoppa in någonting och lära utan man måste se till att individen blir aktiv och lär 
sig.” 
 

• Frihet under ansvar 
 

Observation: Flera av lärarna påpekar hur viktigt det är att våga lita på elevens val och att inte 
avbryta den process som eleven genomgår. Under klassrumsobservationerna får jag en glimt 
av vad detta kan innebära, då många av eleverna verkar vara väldigt självgående i sina studier. 
Det är tydligt att många av dem är vana vid att själva försöka först, och sedan be om hjälp. Jag 
uppfattar under min tid på skolorna att många av lärarna tror på sina elevers förmåga till 
utveckling oavsett om det är en ”duktig” eller en ”stökig” elev. Min uppfattning är att man 
verkar fokusera mer på vad som kan leda eleven vidare än på vad eleven gör nu. 
 
En av rektorerna påpekar vikten av att lära eleverna ansvarstagande: 
 
”… vi har ju haft lärare som har kommit hit och så har de missuppfattat detta med 
ansvarstagande och så har de lämnat alldeles för stor frihet till eleverna. … det är inte som 
att de kan ta ansvar än, det är ju det vi ska lära dem...” 
 
 
Vad möjliggör tillämpning av montessoripedagogik på högstadiet? 
 

• Organisation 
 
Observation: Vid samtal mellan mig och lärare i anslutning till klassrumsobservation kommer 
vi in på ämnet styrning och frihet inom montessoriskolan. Läraren uttrycker hur det kan bli 
”för fria tyglar” om man inte styr upp verksamheten på ett bra sätt. Läraren verkar mena att 
det är lätt att sväva ut om man inte har tydliga riktlinjer och verkar syfta till den mer konkreta 
fördelningen av lektionstimmar och elevens egen arbetstid.   

 
En av rektorerna menar att det handlar om att vara närvarande och skapa en helhetssyn kring 
situationen på skolan, att det är först då som man kan uppnå goda resultat genom 
organisation:  
 
”… sen är det alltid problem ju fler // anställda, såklart det finns meningsskiljaktigheter och 
konflikter och sånt, men då är det ju min uppgift att försöka balansera detta // det är den 
största, tuffaste utmaningen.” 
 
Flera av de intervjuade menar att scheman med större frihet såsom längre arbetspass är en 
viktig del i organiseringen av en montessoriskola. En av dem uttrycker följande: 
 
”… visst krävs det ordentlig struktur, men inte den här strukturen som är rådande i 
traditionella skolor där man tror på pappret med rutsystem och schema och allting sånt och 
timplanen, utan det är utifrån barnet där man har en struktur och följer det och 
dokumenterar.” 
 
Flera av de intervjuade anser att det är enklare att samordna saker på en liten skola. Två lärare 
uttrycker sig så här i samtal:  
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”L1: … det blir annorlunda eftersom det är en liten skola tror jag.// vi har ju då en gång i 
veckan. 
L2: … vi har ju ganska mycket tid för att svetsas samman då liksom, förutom då vi har, vi har 
mötena regelbundet och låter det räcka med dem, så har vi en tid där på loven som vi har 
träfftjänst de dagar eleverna inte är här och det betyder väldigt mycket just för det här laget. 
L1: … det är ju det som är tanken då också att vi ska jobba mer tematiskt ihop.” 
 
En lärare tycker att det inte spelar så stor roll om skolan är liten eller stor.  
 
En av rektorerna talar om tidsbristen och reflekterar över hur man hade kunnat tänka inför ett 
mer ämnesintegrerat arbete så här: 
 
”tittar du på de olika kunskapskraven // om du tar timantalet i timplanen och du tar centrala 
innehållet och du tittar på kunskapskraven så, // totalt omöjlig ekvation, så du måste tänka 
om, att sätta ihop de här centrala innehållen och timplanerna. Så till exempel kan du ha, köra 
tretimmarspass. Om du tänker på vad du gör på de tretimmarspassen så kanske du har fått in 
både tre timmars samhällskunskap och svenska, beroende på hur du lägger upp det och då 
har du helt plötsligt 6 timmar som är gjorda.” 
 
De flesta som intervjuades anser att gemensam mötestid är viktig för gemenskapen och för 
undervisningens kvalité. 
 

• Bedömning, dokumentation och observation 
 
En lärare uttrycker sin åsikt om det som ska hinnas med och menar att en del moment kanske 
skulle kunnat plockas bort om det inte vore för att de måste stå med. 
 
”… jag tycker att man försöker trycka in för mycket … Alltså hur ska vi hinna … Det finns en 
del förmågor som man kan välja bort och som man kan göra bara för att det är lust med det. 
Det behöver inte bedömas kanske.”  
 
En lärare förklarar sitt tillvägagångssätt i fråga om bedömning på följande sätt: 
 
”… när vi ska göra bedömningar så ska det också vara synligt för eleverna … nu är det en 
bedömningssituation kan jag säga. Eller detta är bara en lärsituation. … till exempel, det är 
en lärsituation nu. Prata fritt. … för att då är de så mycket friare. … då upplevde de inte att 
de var bedömda på samma sätt.” 
 
Under samtalstillfällena har flera av lärarna talat om hur de kontinuerligt observerar elevernas 
lärprocess. En av intervjupersonerna uttrycker det så här:  
 
”… metoden är observation. För om du observerar och följer barnet och dokumenterar, så 
missar du ingenting. Men det ska vara utifrån barnet, inte utifrån läroboken eller testet. Utan 
du observerar barnet, ser var det befinner sig, utmanar dem, och då krävs det ju enkla 
dokumentationspapper.” 
 
Några lärare menar att dokumentation kan ske på flera sätt och att det inte behöver ta upp allt 
för mycket av ens tid. En lärare säger såhär. 
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”Jag tycker att våran skolchef var väldigt tydlig där att vi ska inte drunkna i den här 
dokumentationen utan vi ska göra rätt saker lätt. Och därför så tycker inte jag att vi har 
drunknat i det. … vi skriver ju in i matriser … men vi är ju, dokumentationen är ju inte bara 
att man ska följa dem och ge formativa kommentarer utan det kan ju också vara att man gör 
det i stunden. Nu ska du ta nästa steg här, målet är det. Jag tror att väldigt många hamnar i 
att man måste skriva ner varje, alltså formativ bedömning, men om att det handlar ju också 
om att det i stunden… alltså inte glömma det att det är inputen. Allt kan ju inte vara 
skriftligt.”  
 
Eftersom eleverna i montessoriskolan har ett friare sätt att arbeta krävs det också att läraren 
har god kunskap om vad var och en håller på med. En lärare uttrycker sig så här om arbetet i 
jämförelse med arbetet på en traditionell skola: 
 
”Man möter varandra som individer och inte att jag möter en grupp som jag ska hålla lektion 
för. // Jag försöker möta var och en i den personens lärprocess. Och det är ju mycket mer 
krävande, det kräver mycket mer arbete.” 
 
Samma person jämför vidare med traditionell skolform och säger: 
 
”… jag planerade en lektion och så gjorde jag samma sak och berättade. Nu är det mer 
liksom att handleda varje elev i deras, det är ju mycket mer. Men det är ju mycket roligare.” 
 
Undervisningen och bedömningen är två av de viktiga moment som montessoriskolan idag 
arbetar med för att nå en ny balans. En av de intervjuade uttrycker sig såhär om organisering 
kring lärandet:  
 
”Jag tror att lärandet är så komplext så att ju mer man försöker fånga det desto mer 
begränsar man möjligheten till ett äkta lärande.”  
 
De nya styrdokumenten har bidragit till att montessoripedagogikens tillämpningsmöjlighet har 
inskränkts menar flera av dem jag talat med. En av svårigheterna ligger i att eleverna känner 
sig bedömda hela tiden. En lärare kommenterar bedömningen så här: 
 
”… det är ett stort problem i skolan idag. … jag upplever det också som ett sätt att jag vill 
som montessorilärare vara en del alltså av lärprocessen. … det ska inte vara vi och dem. För 
jag tycker att vi kanske nu med den här bedömningsivern hamnar i vi och dem. Och då går 
jag tillbaka lite. … alltså det blir mindre lust … För att de känner sig bedömda hela tiden. … 
Men man orkar ju inte med att bli bedömd hela tiden.”  
 
En av rektorerna talar om styrdokumenten som ett hinder för montessoriskolans tankar om 
friheten i undervisningen och uttrycker det så här:  
 
” … Lpo94 möjliggjorde ju oerhört och friskolereformen ville ju ha mångfalden, så det var 
väldigt öppna dörrar och då var det möjliggjort för lärarna att de fick lägga sina scheman 
själva. // Alla visste vilka resurser som fanns och sen fanns det visserligen gemensamma 
resurser och då fick de samarbeta. Det var ju också för att de skulle samarbeta över 
stadierna… och det lyckades de med här jättelänge, till och med högstadiet. Sen blev 
högstadiet större och större och fler och fler kom in och styrdokumenten kom, så de lyckades 
inte organisera lika väl.”  
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• Gemensamma mål  
 
Flera av de intervjuade menar att montessoripedagogiken kan fungera som en enande faktor. 
Det går inte att argumentera för en annan inriktning än montessori här. Det gör att 
undervisningsstrategierna inte varierar så mycket mellan lärarna. Det blir inte så spretigt.  
 
En lärare tar upp vikten av de pedagogiska grundidéerna för sammanhållningen på skolan och 
uttrycker sig så här:  
 
”… det är någonting som är aktivt här, som vi hela tiden återkommer till. Den pedagogiska 
idén, visionen och grunden för hur vi arbetar och möter eleverna också. Det är något som 
pågår ständigt. Det är inte bara ett dokument som finns där, utan något som vi, som är 
levande här. Och det gör att det finns, att man, att det växer ju fram, en samsyn och en 
enighet i laget.” 
 
 
En av rektorerna menar att man måste tro på arbetssättet för att uppnå samsyn och menar 
följande: 
 
”Samsyn är till exempel att man diskuterar utifrån pedagogiska grundidén och att man är 
tydlig. Ska man jobba på den här skolan så måste man tro på den här. Och om man inte vet så 
måste man tro så mycket och vilja veta…” 
 
Och fortsätter sedan, på frågan om montessori kan leda till att man lättare får samsyn, med:  
 
”Absolut, tror jag det. Och det är det som jag tror har gjort att personalen, det har varit 
väldigt lite personalomsättning. … även om de tyckte att lönerna kanske var lägre än på 
andra ställen för att det var så många andra förmåner så stannade man för man kände att här 
hade man samsyn… och om man inte har samsyn, för visst har vi // konflikter här, men då kan 
man, om man är oenig om något, då plockar man fram // grundidéerna och vad är det då som 
ska gälla.” 
 
På båda skolor har man på högstadiet schemalagd undervisning, trots att det inte är enligt 
Montessoris tanke. Båda skolorna vill återgå till ett friare undervisningssystem även på 
högstadiet och har försökt att behålla så mycket av montessoripedagogikens grundtankar som 
möjligt. Sedan de nya styrdokumenten kom arbetar man först och främst med att få alla lärare 
att känna sig trygga med allt som är nytt och förändrat och som man måste rätta sig efter.  
 
Båda skolorna har emellertid behållit ett flertal långa arbetspass i veckan, vilket gör att 
eleverna där har möjlighet att fokusera och arbeta i sin egen takt. En lärare uttrycker det så 
här: 
 
”… de har ganska långa arbetspass. Det kan vara en hel förmiddag då, eller eftermiddag. 
Och jag tycker att det är ganska bra och jag tror eleverna tycker det är bra också för då får 
de jobba undan och så, och sen att de kan koncentrera sig kring det de ska jobba med.”  
 
Man har på båda skolorna prioriterat lärarnas gemensamma mötestid, då de kan diskutera och 
samordna, lösa uppkomna problem och göra eventuella schemaändringar med mera. Denna 
tid anser man vara viktig, oavsett om det är möten för mer övergripande saker, eller mötestid 
där man lägger vikt vid själva lektionsplaneringen och sådana samarbeten. Man lägger också 
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vikt vid att det ska vara lätt att prata med varandra både ämnesövergripande och inom samma 
ämne.  
 
En av lärarna uttrycker sin tilltro till montessori på högstadiet så här: 
 
”… det är ju det praktiska och jag tänker att mycket av montessoripedagogiken är ju i vanliga 
skolor också. Det handlar ju väldigt mycket om förhållningssätt och hur man ser till 
lärande… Om skolor tycker att det behövs längre pass eller material… ja, att det går att 
mycket väl att implementera det på högstadiet.”   
 
En av de intervjuade uttrycker vikten av att ha med föräldrarna på det man gör, det vill säga 
att föräldrarna skulle vara insatta i tanken med montessori.  
 
 
Är det möjligt att tillämpa montessoripedagogik för alla elever? 
 

• Inom ramarna för montessori 
 
Observation: Vad som kan klassas som montessoripedagogik verkar vara flexibiliteten. Det är 
tydligt att en del elever behöver mycket mer styrning än andra och det går inte att bortse ifrån 
att en del elever har lättare att lära sig ansvarstagande än andra. Montessoripedagogiken på 
dessa två högstadieskolor verkar lägga mycket fokus på att eleven ska utveckla sitt 
självständiga lärande, eller lärande för livet. Fokus verkar alltså inte ligga på det som man för 
de yngre barnen förknippar med montessori, utan på att utveckla eleverna till ansvarstagande 
vuxna. Detta grundar jag på min uppfattning om bland annat bemötandet av eleverna som är 
genomgående respektfullt, förväntningarna som jag uppfattar är höga på eleverna, samt på 
arbetssättet där man ger eleverna utrymme att själva fundera och söka svar. Jag uppfattar 
också hur man möjliggör stöd i olika form och omfattning för alla elever som behöver det. 
Bland annat kan stökiga elever få hjälp att fokusera genom att begränsas till ett mindre 
sammanhang, medan elever som behöver extra tid kan få sitta ostört med ett och samma ämne 
under en längre stund, så som en hel dag, för att kunna få ro att jobba undan. Hur detta 
möjliggörs uppfattar jag beror på hur man på skolorna organiserar scheman, ändringar och 
hjälps åt sinsemellan samt hur ledningen gör dessa saker möjliga att genomföra för lärarna.  
 
Passar montessoripedagogik för alla elever? På den frågan svarade samtliga lärare att de ansåg 
att den gör det. Flera av de intervjuade påpekar att Maria Montessori ursprungligen använde 
metoden för barn med sämre förutsättningar att lära, vilket talar för att metoden kan fungera 
för alla slags barn. 
 
En lärare uttrycker sig såhär:  
 
”… med rätt stöd så tror jag att det fungerar. Det kan ju upplevas som ganska fritt även om 
man som lärare har en, en tanke, vart man vill och hur. … ibland så finns det de som inte 
klarar det från att här är vi och dit ska vi… Men då behöver man ju vara där och strukturera 
mer. Alltså så att ja, det funkar ju för alla. Det är bara att man får, man har de ramarna inom 
montessori som man tänker, men i det så finns det olika anpassningar att göra…”   
 
En annan lärare säger: 
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”… om man förstår att det handlar om att möta deras behov. Som montessorilärare så tror 
jag absolut det … men det krävs att man har tiden och, ja… men det är en inställningsfråga 
tycker jag.” 
 

• Normalisering (För utförligare förklaring av begreppet normalisering, se sidan 3.) 
 
På frågan om alla elever blir normaliserade svarar de flesta intervjupersonerna att de blir det.  
 
Några svarar att det inte alltid sker. En av dem uttrycker sig så här: 
 
”Det är oerhört individuellt. Jag har haft elever som egentligen aldrig har blivit det och då 
har vi fått välja… att den eleven faktiskt behöver styrning, det kan ju vara olika, man kanske 
har en diagnos… eller att man behöver styrt, men jag tycker att det är Montessori också 
måste jag ju säga… att då ser vi eleven på den nivån den är.” 
 
En lärare uttrycker sig så här på frågan om elever som kommer in sent i montessorimiljön. 
 
”… det går ganska fort ändå. … det är ändå en stor skillnad mellan // mellanstadiet och 
högstadiet. … kommer de i sexan så går det relativt fort // Då är det nytt för alla. Men 
kommer de i åttan. … Vi har haft några som har kommit hit, och bara känt, det är en jättebra 
skola, men att jag tror att de inte känner sig trygga med det… så att kanske det blir för stor 
skillnad. Så att det tar längre tid ju senare de kommer in.” 
 
Detta sätter enligt flera av lärarna inte stopp för montessoripedagogiken, utan de menar att 
dessa elever till och med kan må bättre av att gå i en montessoriskola.  
 
På frågan om man kan märka skillnad på hur elever som arbetat med montessorimetoden 
länge och de som inte gjort det svarar en lärare så här. 
 
”… jag upplever att de inte är lika rädda för att ta sig an lite mer kreativa uppgifter. 
Montessoribarnen alltså. Men de andra kan bli lite oroliga och kan vara lite mer i den här 
boxen. … De är inte vana vid det. Kanske tänka utanför boxen på det sättet.” 
 
Flera av de intervjuade uttrycker att montessoriinriktningen bygger på respekt, att inte tävla 
mot varandra och att man skapar en lugn miljö. En lärare menar också att då elever inte 
känner sig stressade av att behöva leva upp till andras krav presterar de också bättre.  
 
 
Sammanfattande analys 
 
Jag har redan tidigare i avsnittet delat in resultatet i kategorier, belyst likheter och skillnader 
mellan intervjupersonernas uppfattningar, sammanfattat tendenser och visat på specifika 
mönster. Jag vill här fördjupa och göra analysen tydligare och mer överskådlig. Jag har listat 
mina fyra frågeställningar och sammanfattat analysen i delar under vardera frågeställning. Här 
har jag också punktat de sammanfattade tendenser som analysen har lett fram till. 
 
Vad utmärker montessoripedagogiken i undervisningen på högstadiet? 
 
I intervjuerna och under observationstillfällena framkom att montessorimateriel användes 
sparsamt bland de äldre eleverna (för tydligare förklaring av montessorimateriel på högstadiet 
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se observation på sidan 19). Flera av de intervjuade ansåg att det inte var det viktiga i 
pedagogiken och att eleverna många gånger klarade sig utan visuellt stöd, eller klarade sig 
lika bra med icke montessoriskt material. Det som däremot verkar vara mycket viktigare än 
något visuellt hjälpmedel är planeringen av lektionen och hur man förbereder sig för att möta 
eleverna ”där de är”, alltså där de är rent kunskapsmässigt och mentalt. En lärare påpekar till 
exempel att man måste fånga upp eleven på rätt nivå, så att den känner sig trygg i 
lärsituationen. Man kan genom intervjuerna förstå att detaljerna är viktiga för att 
montessoripedagogiken ska få en positiv inverkan på undervisningen. Det verkar vara så att 
det är de små detaljerna, synsättet, och hur läraren vägleder eleverna som skiljer den 
praktiserade montessorimetoden från den traditionella skolans undervisning. Jag har i denna 
studie inte varit ute efter att jämföra montessoriskolan med den traditionella skolan, men den 
uppfattning jag har fått är att en av de stora skillnaderna är att man inom 
montessoripedagogiken riktar alla aspekter av sin planering mot elevens lärande och inte mot 
att lära eleven. Jag uppfattar lärarnas inställning som att montessoripedagogiken har en 
grundtanke där lärandeprocessen får mer fokus än själva slutresultatet. Skillnaden uppfattar 
jag som att den traditionella skolan fokuserar mer på slutresultatet i och med att det där inte 
ges samma utrymme för anpassning i form av schemaflexibilitet och individfokusering. En 
annan skillnad som jag uppfattar är hur montessoripedagogiken till skillnad från den 
traditionella skolan är förenad kring en tydligt avgränsad utbildningsmodell. Vad som 
framkommer under framför allt intervjuerna är hur detta anses underlätta praxis på skolan. 
Nedan är fyra utmärkande tendenser punktade, men dessa påminner också mycket om de 
värderingar som lgr11 förmedlar. Skillnaden uppfattar jag är att man på de två undersökta 
skolorna arbetar med dessa grunder utifrån en helhetssyn kring elevens utveckling på ett sätt 
som inte framkommer lika tydligt i lgr11. Utifrån observationerna och intervjuerna uppfattar 
jag att vägleda i det här sammanhanget inte innebär att peka på hur eleven ska göra, eller 
kunna något, utan på att få eleven att tänka vidare utifrån det den just åstadkommit. Självklart 
får eleven svar på sina frågor, men förhållningssättet är att göra eleven uppmärksam på sin 
egen lärandeprocess, eller sina egna tankar. Först därefter kan läraren gå in och visa på 
exempelvis mönster som eleven tidigare inte uppfattat, men som den efter tankeprocessen 
blivit mottaglig för.  
 
Tydliga tendenser för utmärkandet av undervisningen är att utifrån montessoripedagogisk 
grundsyn: 
 

• Planera lektions eller arbetspass  
• Förbereda inför mötet med eleven 
• Uppmärksamma detaljerna 
• Vägleda  

 
 
Hur går lärare tillväga för att implementera montessoripedagogik på högstadiet?  
 
Att ta in verkligheten i klassrummet, eller att ta ut klassrummet i verkligheten verkar vara 
viktigt för många av de intervjuade. Frågan är sedan hur väl man kan anpassa skolan till 
tonåringens behov av både frihet och trygghet. Några av de intervjuade påpekar att det inte 
bara är montessoriskolor som försöker luckra upp bilden av klassrummet genom att binda den 
till verkligheten. På båda skolorna verkar de angelägna om att arbeta på detta sätt vilket kan 
tänkas vara en förutsättning för att lyckas. Det stämmer också överens med den uppfattning 
jag fått genom observationerna, där även tydliga mål med temaarbetet framkommer som en 
viktig del i att få detta arbetssätt att fungera väl. Flera av de intervjuade lärarna uttrycker att 
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det är viktigt att framkalla lusten att lära och att det är huvudfokus på att ge eleverna 
möjlighet att finna den lusten. Precis som under föregående rubrik ”vad utmärker 
montessoripedagogiken i undervisningen på högstadiet” borde det här också vara viktigt att ha 
med fokus på de små detaljerna. Men eftersom det inte har gått att styrka tillräckligt genom 
observationer så kan jag inte visa att det stämmer med lärares verkliga tillvägagångssätt. 
Något som däremot varit tydligt under observationstillfällena är hur elevernas självständighet 
verkar vara ett viktigt inslag. Det verkar vara självklart för många av lärarna på skolorna att 
eleverna har ett eget ansvar för sina studier. Under intervjuerna framkommer samtidigt hur 
denna strävan efter att utveckla elevers självständighet måste hållas under ett vakande öga av 
läraren, eftersom även detta är något som eleverna måste lära sig. Något som framträder kring 
sätten som lärarna försöker implementera montessoripedagogiken i undervisningen är hur de 
verkar väldigt överens om att det är det här som är viktigt. Det finns inga andra pedagogiska 
metoder som konkurrerar, vilket skulle kunna vara anledningen till att lärarna kan behålla 
fokus på vad de vill åstadkomma för utveckling hos sina elever. I likhet med det som står 
under rubriken ”vad utmärker montessoripedagogiken i undervisningen på högstadiet” så 
finns det här stora likheter med vad som står i lgr11. Här handlar det om likheter i mål med 
undervisningen, men skillnaden ligger inte i själva påståendet utan i hur och på vilka 
premisser man kan åstadkomma dessa mål. Jag uppfattar att på de undersökta skolorna har 
nedanstående tre punkter möjliggjorts med hjälp av den pedagogiska grundtanke som tillåter 
ett friare arbetssätt och som också har verkat som en enande faktor för hur man ska uppnå mål 
i undervisningen.  
 
Tydliga tendenser för lärares tillvägagångssätt är att: 
 

• Verklighetsförankra lärandet 
• Utgå från tonåringens utvecklingsbehov 
• Utveckla tonåringens självständighet i tanke och verksamhet 

 
 
Vad möjliggör tillämpning av montessoripedagogik på högstadiet? 
 
Ur organisatoriskt perspektiv kan man genom intervjuerna konstatera att det verkar lättare att 
organisera en mindre skola än en stor skola. Detta beror mycket på att man har mer utrymme 
att spela med när det gäller lokaländring, schemaändring och samkörning av lektioner. Det 
organisatoriska arbetet underlättas också när lärarkåren är liten och alla har lättare att få 
kontakt med varandra. Att ha gemensamma mål och värderingar lärare emellan verkar vara 
viktigt på båda skolorna. Även om intervjupersonerna har blandad erfarenhet av 
montessoripedagogiken så är alla ändå på ett eller annat sätt positiva till tillämpningen av 
montessorimetoden på skolan. En del anser att skolan i sig har ett bra arbetstänk och 
arbetsklimat, medan andra mer uttrycker montessoriinriktningens inverkan på arbetstänket 
och arbetsklimatet. En av rektorerna uttrycker att montessoriinriktningen gör det enklare att 
samla alla kring samma principer rörande exempelvis bemötande av elever och upplägg i 
undervisningen. Flera av de intervjuade har uttryckt att formen av bedömning som nu är i 
bruk är problematisk om man vill försöka bibehålla ett montessoriskt förhållningssätt. Det 
beror på att eleverna känner sig bedömda hela tiden. De menade att det motverkar idén om att 
eleverna ska kunna arbeta fritt, fördjupa sig i det de tycker är intressant och kunna känna 
friheten att ett misslyckande är en lärdom. Det som då hämmades menade lärarna var 
elevernas inre motivation till att förstå och fördjupa sig.    
 
Tydliga tendenser för möjliggörande av montessoripedagogik är:  
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• Möjlighet till och utrymme för ett friare system 
• Enandet kring en rådande pedagogisk inriktning på skolan 

 
 
Är det möjligt att tillämpa montessoripedagogik för alla elever? 
 
Det som intervjupersonerna argumenterat för är att barn med svårigheter var Montessoris 
första utgångspunkt när hon utvecklade sin metod. Ingen av de intervjuade har uttryckt att det 
skulle finnas hinder i tillämpningen av montessoripedagogik i förhållande till barn med 
svårigheter av olika slag. Man verkar mena att montessoriskolan har så stora 
anpassningsmöjligheter och att det därför fungerar väl. Under observationstillfällena har jag 
också sett hur de båda skolorna bidrar med hjälp till extra fokus för stökiga elever och mer 
tydliga riktlinjer till elever med extra behov av förklaring. Jag kunde också uppfatta hur 
lärarna samordnade så att avsatt extratid, eller till och med extra dagar anpassats till något 
som eleven hamnat efter med. Jag kan inte se om detta är unikt för montessoriskolor, men 
däremot är det lätt att dra paralleller till hur väl samarbete mellan lärare fungerar och i 
förlängningen hur väl uppbackade lärarna är av rektor eller skolledare i sådana större beslut. 
Vad gäller normalisering går åsikterna däremot isär. En del anser att alla barn kan bli 
normaliserade, men att det tar kortare eller längre tid, medan andra ser på 
normaliseringsprocessen som något mer pågående, där en del elever alltid kommer behöva 
styras mer än andra. Här verkar det handla om hur lärarna tolkar begreppet normalisering. Om 
man tolkar normalisering som att barnet ska komma in i en egen arbetstakt, lära sig ta ansvar 
för sina studier och kunna anpassa den tid de lägger på dessa så verkar det rimligt att en del 
elever alltid kommer behöva hjälp att välja och kanske också behöver ha mer begränsning och 
styrning än andra elever. Om man däremot ser normalisering som vägen till att finna sin egen 
arbetsrytm, oavsett om den stämmer överens med skolans tidsramar och kriterier eller inte, då 
är det lättare att förstå hur man kan uppfatta att alla blir normaliserade. I båda fallen beskriver 
normaliseringen en individualisering utifrån en process där eleven lär känna sig själv, 
skillnaden består i att den ena tolkningen avgränsar sig till att eleven normaliseras inom 
ramen för skolverksamheten, medan den andra tolkningen har en friare avgränsning där 
individualiseringen sträcker sig utanför skolans ramar. Den ena tolkningen fokuserar alltså på 
att eleven lär sig fungera i enlighet med de begränsningar i bland annat tid som finns i skolan, 
medan den andra fokuserar på ett bredare perspektiv där normalisering inte nödvändigtvis 
skapar elever som klarar av att hålla sig inom skolans tidsramar. 
 
Tydliga tendenser för hur montessoripedagogiken kan tillämpas för olika slags elever är: 
 

• Den stora anpassningsmöjligheten 
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Diskussion  
 
Metoddiskussion  
 
Denna undersökning har bedrivits i liten skala och hade sannolikt gagnats av att utvidgas för 
att kunna uppnå mer säkra resultat i fråga om extern validitet, vilket jag diskuterar mer 
ingående längre ner i metoddiskussionen. Valet att hålla undersökningen liten har i första 
hand handlat om att det inom tids- och arbetsramen för ett examensarbete ska vara rimligt att 
slutföra. Trots det anser jag att studien är tillförlitlig och att den inre validiteten är god. 
Speciellt anser jag att denna undersökning fungerar bra som avstamp för en större studie.  
 
Hade en kvantitativ del platsat i studien? Jag nämnde i kapitlet ”Metod” svårigheten med att 
genom kvantitativa metoder mäta tillämpningen av en utbildningsmodell. Speciellt när man 
som i detta fall är ute efter individers uppfattningar och tillvägagångssätt. Det är något som 
jag uppfattar på ett mycket tydligare sätt kan mätas genom intervju och observation. 
Visserligen påpekar Justesen och Mik-Meyer (2011) att ”I undersökningar där studenten både 
söker en förklaring till vissa bestämda samband och en förståelse av fenomenet ifråga är det 
inte ovanligt att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder – exempelvis genom att 
utföra en survey i kombination med individuella intervjuer eller fokusgrupper.” (s.14). Min 
tanke var från början att eventuellt inleda med en suveyundersökning i form av 
enkätundersökning för att just få en överblick över läget. Anledningen till att jag valde att 
avstå från detta inslag var att det visade sig väldigt svårt att ställa väl grundade enkätfrågor, 
eftersom jag inte hade en aning om vart studien lutade och hur jag skulle kunna tolka svaren. 
Valet av intervjuer tycktes i det här fallet vara det mest självklara alternativet för min 
kvalitativa ingång i studien. Men även intervjuer kan missuppfattas och svar kan plockas ur 
sitt rätta sammanhang. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt, inte enbart att 
”säkra intervjupersonernas konfidentialitet”(s.79), utan man måste också överväga om den 
utskrivna intervjun stämmer överens med vad intervjupersonen faktiskt sa. Eftersom jag har 
valt att banda alla intervjuer så har det varit möjligt att återge intervjuerna i stort sett helt 
ordagrant. När jag har återgivit utdrag ur intervjusvar i resultatdelen har jag behövt korrigera 
till skriftspråk på vissa ställen. Anledningen har varit att personen använt talspråk och 
omvänd ordföljd som är svårförståeligt i textform. Jag har i en del fall också fått plocka ut de 
väsentliga delarna i intervjusvaren, då personen svävat ut, eller nämnt känslig information 
mellan inledningen och slutet på sitt svar. Mitt fokus har här legat på att föra fram personens 
åsikt så tydligt som möjligt. 
 
Studien har vissa svaga punkter, framför allt när det gäller omfattningen, både i fråga om antal 
deltagare och antal skolor. Det gör att den externa validiteten och möjligheten att generalisera 
minskar. Trots det är jag övertygad om att det inte hade kunnat göras några drastiska 
förändringar i tillvägagångssätt. Det är trots allt en liten studie och var aldrig menad att bidra 
med något statistiskt säkerställt resultat. Även om det skulle krävas en mer omfattande studie 
utifrån en statistiskt säkerställd forskningsansats så utgör ändå de två undersökta skolorna en 
relativt stor andel av den svenska populationen montessoriskolor som inkluderar 
högstadieundervisning med montessoriinspirerat arbete. Jag har med min studie velat bidra till 
en tydligare bild av hur denna undervisningsmodell kan uppfattas och tillämpas för elever på 
högstadiet. Det är något som jag anser att jag har gjort. Eftersom populationen av dessa skolor 
inte är så stor så kan man anta att studien åtminstone kan peka på en del tydliga tendenser.  
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Eftersom jag med min forsknings- och litteraturöversikt inte lyckades få entydiga svar på 
mina frågor insåg jag tidigt i mina förberedelser att en ren teoretisk studie inte skulle kunna 
reda ut området. För att få klarhet valde jag att undersöka lärares och rektorers 
förhållningssätt och tillvägagångssätt. Jag besökte två skolor och genomförde observationer 
och framför allt intervjuer. Detta gav mig möjlighet att undersöka hur den sammantagna 
bilden ser ut på skolorna. Intervjuerna har varit semistrukturerade och inneburit att det har 
funnits utrymme för den intervjuade att spinna vidare på mina frågeställningar. Det har 
inneburit att jag bland annat kunnat uppfatta olika infallsvinklar till hur personerna upplever 
situationer i sin vardag. Att de intervjuade har fått möjlighet att förklara och beskriva under 
mindre styrda förhållanden tror jag har varit till stor hjälp för att i efterhand kunna värdera 
informationen på rätt sätt. Om man tar något ur sitt sammanhang, eller avbryter är det lätt att 
värdera informationen fel. Detta är med andra ord i allra högsta grad en kvalitativ 
undersökning, där individernas uppfattningar har fått råda över var studien har styrt.  
 
Min förhoppning har varit att studien skulle kunna ge en bättre bild av vad 
montessoripedagogik på högstadiet kan vara och vad som är viktigt för att kunna genomföra 
en sådan utbildningsmodell. Detta är något som jag har saknat en samlad bild av från tidigare 
forskning. I den forsknings- och litteraturöversikt som jag gjort har jag funnit beskrivningar 
av olika aspekter av montessoripedagogik för tonåringar, men för att kunna koppla detta till 
något mer konkret behövdes en egen studie. På så sätt fick jag möjlighet att pröva vilka 
påståenden om montessoripedagogiken som stämde överens med verkligheten och vilka som 
inte verkade göra det. För att på vetenskaplig basis kunna generalisera kring resultat så behövs 
det antagligen en större studie, men jag anser att det ändå har gått att se tendenser som både 
verkar stämma överens med det jag funnit i forsknings- och litteraturstudien och med min 
empiriska studie. Detta styrker förstås i första hand studiens interna validitet. Vad jag anser att 
denna studie har bidragit till är att förtydliga:  
 

• vad montessoripedagogik på högstadiet kan innebära i det praktiska arbetet med 
eleverna 
 

• vad lärare anser vara ett montessoriinriktat arbetstänk på högstadiet 
 

• vad som kan inverka på hur väl montessoripedagogiken kan tillämpas på högstadiet 
 
Dessa delar ger tillsammans en bättre inblick i vad montessoripedagogik på högstadiet är, hur 
det går till, vad som möjliggör det och om det är för alla.  
 
 
Diskussion kring resultat och analys 
 
Undervisningen - materiel och fysisk miljö  
 
I resultatet framgår att man på högstadiet inte huvudsakligen fokuserade på 
montessorimateriel. Detta påpekade även Björnfot (2012) och menar att det i hennes studie 
var svårt att se någon organiserad användning av material, då utbudet såg så olika ut på 
skolorna hon undersökt. Samtidigt finns det inte något montessorimateriel som är framtaget 
specifikt för elever på högstadiet. Mycket av det montessorimateriel som finns för de lägre 
åldrarna kan ändå fylla en viss funktion även på högstadiet. Till exempel kan det fungera som 
visuellt stöd i matematiken, eller som repetition inför vidare fördjupning inom ett ämne. Det 
verkar dock vara lika användbart i de högre åldrarna med hjälpmedel som lärarna själva 
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kommit på. Dessa hjälpmedel behöver inte ha någon specifik anknytning till 
montessoripedagogiken såsom montessorimaterielen har, eftersom materiel inte har samma 
funktion på högstadiet som för de lägre åldrarna. På högstadiet verkade man lägga mer fokus 
på att förbereda lektioner och mötet med eleverna än på materiel. Båda delar beskrivs som 
viktiga i montessoripedagogiken men för högstadiet verkar fokus alltså ha skiftat från det mer 
konkreta till det mer abstrakta i elevernas utveckling. Donahoe (2013) menar att unga vuxna 
har mer behov av att utveckla sin personlighet och förbereda sig för vuxenlivet. Detta innebär 
en annan slags anpassning av lärmiljön, där materielen varken får eller behöver samma 
uppmärksamhet som tidigare. Den fysiska skolmiljön har på högstadiet inte heller fått samma 
uppmärksamhet som för de yngre åldrarna utan man har fokuserat på andra aspekter av 
ungdomarnas miljö. Det skulle kunna försvaras genom Donahoes påpekande om tonåringens 
nya behov, de behov som sträcker sig utanför klassrummet. Men det går också att dra 
paralleller till montessoriskolans tankar om inspirerande miljö och då kan man fråga sig var 
det går att hitta inspiration i ett klassrum som saknar de karaktäristiska dragen av montessori? 
 
 
Lärares tillvägagångssätt 
 
Att verklighetsanpassa lärsituationen visade sig vara viktigt för många av de intervjuade. 
Detta är något som går helt i linje med Maria Montessoris tanke om tonåringens behov av att 
lära sig bli vuxen. Vad som också framkom var att det inte var så lätt att anpassa skolan till 
tonåringens ökade behov av frihet och samtidiga behov av trygghet. Att arbeta med större 
projekt, eller undersökningar ute i samhället är visserligen inget som enbart finns på 
montessoriskolor men en aspekt av att få både undervisning och projekt att falla väl ut är hur 
väl man lyckas koppla kunskapen tillbaka till det eleven behöver förstå. Här uppfattar jag att 
den stora risken är om temat inte följs upp ordentligt, eftersom lärarna då förlorar 
uppfattningen om vad eleverna fått ut av arbetet. Om intresset har vaknat återstår biten att 
göra kopplingen till kunskapen tillgänglig för eleven. Där anser jag att Montessoris tanke om 
variation och detaljer (eller variation och invarians som Signert (2012) beskriver) kommer in.  
 
Att ge eleven utrymme att pröva sig fram på egen hand först för att sedan, när eleven är redo 
erbjuda ytterligare en ledtråd eller hjälp på vägen är en av grundreglerna inom 
montessoripedagogiken. Detta har även framkommit under intervjuerna och 
observationstillfällena. Det verkar alltså som att tanken om hur vi lär som finns i 
montessoripedagogiken går att stödja genom resultatet av studien. Ett dilemma har annars 
varit att Maria Montessori, som bland annat Hainstock (1999) tar upp, inte fortsatte att forska 
kring sina upptäckter, vilket genom åren har legat till grund för en del obesvarade frågor.  
 
Vad läraren har för kompetens verkar vara en viktig del om montessorimetoden ska kunna 
praktiseras på ett lyckat sätt. Under denna studie uppfattade jag hur lärarna som hade mer 
erfarenhet av montessoripedagogik utstrålade en säkerhet kring vad de gjorde och varför. 
Detta kan bero på olika saker, kanske att de har lång erfarenhet av läraryrket och kanske för 
att de genom sin montessoriutbildning har fått verktyg att upptäcka detaljerna i lärsituationen. 
För att kunna göra en komplett redogörelse för hur man ser detaljerna i lärsituationen och vad 
dessa detaljer består i så skulle jag behöva inleda en helt ny studie. Vad jag däremot kan bidra 
med är ett exempel på hur jag har uppfattat att detta kan se ut. En elev har fastnat på ett 
mattetal och ber läraren om hjälp. Läraren behöver då ta reda på vad det är som eleven fastnar 
på. Här handlar det inte om att bara ge en förklaring eller ett svar, utan det handlar om på 
vilken nivå man ska utmana eleven. En (icke ledande) fråga som ”har du funderat på hur den 
här uträkningen skulle kunna användas i en annan situation?” kan ge eleven en ny vinkling på 
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problemet, som gör att den sedan är mer öppen för att ta till sig ny kunskap. Det handlar alltså 
om att föra fram ny kunskap på ett sätt så att eleven själv förstår kopplingen. Allt detta hänger 
tätt samman med att läraren uppfattar var i lärprocessen eleven är. Samtidigt är det också 
viktigt att inte störa ett ”lugnt läge”, som innebär att eleven är i sin tankeprocess. Om läraren 
då avbryter, för att kolla vad eleven gör, så bryts också elevens utveckling i förståelsen av ett 
nytt område. Detaljerna är alltså inte bara en sak, utan flera sammanlänkade delar, som 
sammantaget gör läraren mer uppmärksam på elevens behov. Vad som gör att vissa lärare ser 
dessa detaljer tydligare än andra är svårt att reda ut. Den viktiga lärdomen är dock att de lärare 
som vet vad de är ute efter och är säkra på vad de letar efter också har lättare att slappna av 
och våga ge eleverna det utrymme som montessorimetoden förespråkar. Självklart finns det 
lärare utan montessoribakgrund som också är duktiga på att se de små detaljerna och som är 
säkra på vad de gör och varför, men utifrån intervjuerna kan man förstå att 
montessoriutbildning kan ge detta arbetssätt ytterligare en vinkling. Det kan på så sätt göra 
tillvägagångssätt tydliga där lärare agerat mer genom sin intuition än på grund av specifika 
mål med sitt agerande. Att vara medveten om varför man gör som man gör var något som 
Lockhorst, Wubbles, och Van Oers (2010) i sin studie konstaterade var en bristvara. Risken 
med detta menade de var att eleven inte fick chans att till fullo utveckla sin mentala kapacitet. 
Man ska alltså inte bara se till lärandet av ett visst ämne, eller lärandet vid ett visst tillfälle, 
utan lärande för att öka förståelsen. Läraren måste förstå processen som ligger bakom elevens 
inlärning. Montessoris tanke (som bland annat Signert (2000) tar upp) med observation var 
just detta att förstå hur barnet lärde sig och på så vis också kunna förstå vad barnet behöver 
hjälp med, alltså inte bara hjälp med ”att” eller ”hur” något blir på ett visst sätt, utan också 
”varför” det blir så. Man kan visserligen fråga sig om alla barn verkligen behöver veta 
”varför”? Min åsikt är att en lärare måste veta hur man bemöter varje elevs behov och varje 
elev innefattar förstås även de som behöver ”varför”- biten för att förstå och gå vidare. 
 
 
Möjliggörande av montessoripedagogik 
 
Ur resultatet går det att förstå hur det verkar vara lättare att organisera en mindre skola. Det är 
kanske inte i sig så konstigt, men likväl är organisering viktigt. Lockhorst, Wubbles och Van 
Oers (2010) menar att i ett system som bygger på så mycket frihet och där lärarens roll inte 
har en tydlig avgränsning är det särskilt viktigt att en tydlig utbildningsmodell har arbetats 
fram för att systemet ska fungera. Detta stämmer väl in på Montessoris tankar och Hainstock 
(1999) nämner Montessoris tanke att ”frihet utan arbetsorganisation skulle vara 
oanvändbar”(s.105). Montessori syftar här till organisationen av barnets arbete, men för att 
ens kunna uppfylla det kravet på frihet verkar det behövas en tydlig linje på högre 
organisatorisk nivå. Detta kan jämföras med det som framkommit i intervju om att 
montessoriinriktningen kan bidra till bättre samarbete, då alla vet vilka metoder som gäller.   
 
Montessoripedagogiken verkar kunna fungera som en enande faktor, som gör att 
gemensamma mål och värderingar blir lättare att uppnå. Det verkar dock inte vara någon 
skillnad mellan lärare som har mer och lärare som har mindre erfarenhet av 
montessoripedagogiken, utan det avgörande är just inställningen till arbetet på skolan. 
Gynther (2016) visar däremot att denna sammanhållning kan äventyras om lärare inte delar 
med sig av erfarenheter från sitt montessoriinriktade arbete. Han menar att detta kan ske om 
klimatet inte är tillåtande i fråga om att frångå montessoritanken. Gynther riktar sig 
visserligen mot användandet av montessorimateriel, men man kan trots det se hur 
åsiktsskillnader i fråga om ett montessoriskt undervisningssätt kan skapa diskussion.  
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Bedömning och dokumentation är en fråga som inte bara rör montessoriskolan, utan alla 
skolor i Sverige. Styrdokumenten som nu finns rör bland annat hur skolorna ska se till att alla 
elever får tillgång till likvärdig utbildning. Svårigheten som har uppstått är att detta också har 
lett till en hel del begränsningar, kanske speciellt för skolor som haft friare arbetssätt och inte 
så strikta tidsramar som i den traditionella skolan. I resultatavsnittet framkommer att många 
av de intervjuade ser det problematiska i att eleverna dels får snävare tidsramar för sitt arbete 
och också konstant känner sig bedömda, eftersom det motverkar lusten att lära. Vad som är 
intressant är hur lgr11:s krav på att bland annat ”stärka elevernas vilja att lära” (lgr11 s.14) 
verkar motverkas av de krav som ställs för att alla skolor ska vara likvärdiga.  
 
 
Montessori för alla? 
 
Hur väl kan montessori tillämpas om vi väger in både anpassningsmöjligheter för barn med 
olika slags funktionsnedsättningar och de barn som börjar i montessoriskola under de senare 
skolåren? Malmborg (1977) menar att det kan finnas problem med anpassningen om man 
börjar senare, eftersom eleven då inte lärt sig ta eget ansvar för sina val så som eleverna inom 
montessori tränas i redan från förskoletiden. Barnet kan då ha svårare att nå ett normaliserat 
tillstånd. Sällberg (2013) menar däremot att montessorimetoden fungerar väl för barn med 
koncentrationssvårigheter. I resultatet har det framkommit hur man på skolorna till stor del är 
överens om att barn med särskilda behov har en given plats inom montessoripedagogiken. 
Man har försvarat det genom att visa på pedagogikens stora anpassningsmöjligheter och 
Montessoris tanke att alla kan utvecklas under rätt förutsättningar. Men vad kan man säga om 
normalisering då? Där gick åsikterna isär, och som jag nämnde i min analys så verkar 
begreppets vidd vara en tolkningsfråga. Litteraturen visar dock att det verkar vara svårare med 
anpassningen för de elever som kommer in senare i montessoriskolans arbetssätt. Vad jag 
uppfattar så innebär normaliseringen dock i första hand att eleven ska hitta sitt eget sätt att 
lära, men detta hänger i sin tur tätt samman med att man behöver utforska sina egna mönster, 
vilket då gör att man behöver anpassa sig till montessoripedagogikens friare arbetssätt. Glenn 
(2003) visar på en annan bild av att arbeta montessoriskt, nämligen att om eleven ska få en 
god effekt av pedagogiken är det viktigt att föräldrarna delar den livsåskådning som 
montessorimetoden förespråkar. Han menar att de elever som växer upp med en kultur av att 
prestera, tävla och sträva efter anseende inte blir lika nöjda med montessoripedagogikens mer 
långsiktiga inställning till lärande. Det kan också vara så att dessa elever inte uppfattar 
montessoripedagogiken på ett negativt sätt, utan att det är föräldrarna som gör det och beslutar 
att flytta sitt barn till en mer traditionell skola. Precis som en av de intervjuade påpekade så 
verkar det vara viktigt vilken livsåskådning man har. Utöver det visar resultatet på att en del 
barn kan komma in sent i montessoriklass och ändå snabbt falla in i arbetsgången. Det verkar 
alltså som om det inte bara är inställningen som spelar roll, utan även hur man som elev 
fungerar. Flera av de intervjuade hävdade att montessori passar för alla. Samtidigt kan jag se 
hinder i detta tankesätt, då en del elever kanske faktiskt mår bättre av att bli styrda och 
graderade. För att montessoripedagogiken ska fungera för dem är det snarare en anpassning 
genom att frångå det fria som krävs.    
 
 
Förslag på vidare forskning  
 
Att förstå montessoripedagogiken på djupet kräver både tid och engagemang. Informationen 
har många gånger visat sig vara svårtillgänglig och de vetenskapliga studier som gjorts har 
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ofta riktat sig mot yngre åldrar. Det kan därför vara intressant att se vidare studier om 
montessoripedagogik på högstadiet.  
 
En inriktning som hade varit tänkvärd att forska vidare på är upplägget av undervisningen och 
det konkreta tillvägagångssättet. Det kan ge en inblick i vad montessorilärare lägger vikt vid i 
undervisningen och på ett tydligare, mer lättillgängligt sätt förklara de mekanismer som ligger 
bakom hur vi lär. Till det skulle variationsteorin kunna vara till stor nytta. En sådan studie 
skulle inte enbart kunna belysa montessoripedagogikens tankar, utan även vara till hjälp för 
den lärare som vill ha en tydligare bild av olika inlärningsmekanismer. Variationsteorin tar 
upp de tankar som vi kan återfinna i Montessoris undervisningsmodell om lärande och 
observation. Signert (2012) har redan inlett en sådan ansats, men har då fokuserat på 
materielanvändande för de yngre åldrarna. Utifrån hennes avhandling kan man förstå att 
variationsteorin är intressant att ta upp, eftersom det är en nyare teori om lärande, som kan 
hjälpa oss att förstå de processer som ligger bakom montessoripedagogikens tillämpning i 
praktiken. Ett exempel från Marton och Booth (2000) som jag tycker är talande för hur 
montessoripedagogiken binds samman med variationsteorin är följande: ”…”Du har två 
kronor, och en glass kostar nio kronor, hur många fler kronor behöver du då?”, då är det 
hans sätt att hantera ”2+_=9” som är intressant och inte glasspriset eller val av smaker eller 
betalsätt. Om han hade svarat ”jag skulle hellre köpa lite godis”, då skulle intervjuaren helt 
enkelt ha formulerat om problemet till att gälla godis. Erfarandets numeriska aspekt skulle 
förbli densamma, men rekvisitan skulle tillåtas variera. Därmed slår vi fast gränser som inte 
är förhandlingsbara. Vi definierar vårt forskningsobjekt.” (Marton och Booth s.263). 
Variationen är här i fokus och visar på detaljer som gör eleven uppmärksam på det den ska 
lära.   
 
En annan gren som även den förtjänar vidare forskning är vilken roll styrningen av och 
upplägget inom en montessoriskola har i att ge läraren utrymme att arbeta montessoriskt. 
Detta är intressant då man skulle kunna förklara hur man bör tänka på organisatorisk nivå för 
att ge utrymme till ett friare arbetssätt inom ramarna för lgr11:s krav.   
 
 
Slutsats 
 
Vad som har blivit mer och mer framträdande under studiens gång är att 
montessoripedagogiken på högstadiet är något väldigt subtilt. Det är uppenbart att ett 
framgångsrikt arbete med montessoripedagogiken här beror av så många olika faktorer. Det 
handlar inte enbart om att lärare ska vara införstådda i vad montessoripedagogik för de högre 
åldrarna innebär och vad som läggs fokus på, utan man måste också vara medveten om på 
vilka sätt dessa tankar och kunskaper kan tillämpas i praktiken. Problemet med det subtila i 
montessoripedagogiken är just att det kan vara svårt att sätta fingret på. Det är här som bilden 
av den goda arbetsmiljöns inverkan på utfallet har blivit tydlig. När en lärare inte själv har all 
kunskap, då krävs det stöd från kollegiet och uppbackning från ledning eller rektor för att 
hålla samman bilden av vad man vill åstadkomma och med vilka medel man vill åstadkomma 
ett visst resultat. Att en lärare saknar montessoriutbildning är med andra ord inte det 
avgörande för om montessoripedagogiken för denna åldersgrupp ska fungera, utan det handlar 
mycket mer om enighet och engagemang inom skolans alla skikt. En utbildningsmodell som 
samlar alla på skolan kan vara ett effektivt medel för att skapa god arbets- och lärmiljö. Att 
kunna enas kring samma pedagogiska inriktning har här framträtt som något som underlättar 
då konflikter kring bland annat undervisningsmetoder har uppstått. Det kan alltså fungera som 
ett stöd för både lärare och elever, för att förstå vilken roll man har i lärsituationer och 
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samarbeten. Montessoripedagogiken verkar vara ett bra alternativ om man vill förstå hur det 
praktiskt går att uppfylla kraven på bland annat individanpassning som lgr11 ställer. 
Montessoripedagogik på högstadiet fokuserar på individen och dess utveckling mot 
vuxenlivet. Här är det fokus på verklighetsförankring och utveckling av att göra självständiga 
val. Läraren ser inte sitt uppdrag som att leda, utan som att vägleda. Det problem som kan 
uppstå är ifall alla delar som behövs för att det ska fungera inte är uppfyllda. Då riskerar 
inriktningen att likna en vanlig högstadieskola och risken finns att delar av systemet fallerar. 
Det kan då leda till sämre uppföljning av elevens utveckling. Den lärdom vi kan dra av detta 
är att oavsett vilken pedagogisk inriktning en skola har så verkar det vara viktigt att styrning 
och samarbete fungerar ifall lärarna ska få det utrymme som de behöver för att bedriva sitt 
pedagogiska arbete.    
  
 
Avslutande reflektion   
 
Marton och Booth (2000) talar på sidan 266 i sin bok om vikten av att läraren förstår vad den 
ska observera. Vikten av att förstå observationen är vad jag tycker är den tydligaste 
kopplingen mellan vad Marton och Booth här talar om och montessoripedagogikens modell 
för lärande. Jag tycker att detta är en viktig reflektion, som vi alla kan ha nytta av i förståelse 
av varandras uppfattningar. Vi har alla olika utgångspunkter och olika bakgrundskunskap. 
Detta gör att vi också har olika utgångspunkter i vad vi tar för givet, vad som är så självklart 
konstant för oss att vi inte ens reflekterar över det. Detta gör att vi uppfattar vissa saker som 
konstanta och andra som varierande, vilket ger oss vår specifika bild av verkligheten. Jag tror 
att det är det här som vissa lärare intuitivt uppfattar, utan att förstå varför. Men för att kunna 
hjälpa sina elever mer konkret och i alla lägen, är det viktigt att veta varför man gör på ett sätt 
och inte på ett annat. Då följer också oundvikligen behovet av att veta vad man letar efter… 
vad man i enlighet med montessoripedagogiken observerar.  
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Bilaga 1 
 
Förfrågan om intervju till examensarbete (mejl till rektorerna) 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Katharina Skår Lunneland och jag läser till högstadie/gymnasielärare i 
matematik och filosofi på högskolan i väst. Jag håller just nu på att skriva mitt 
examensarbete i pedagogik och har riktat in mig på montessoripedagogik för högre åldrar. 
Jag hade gärna besökt er skola för att få lära mig lite mer om hur montessoripedagogik 
fungerar i praktiken och hoppas på att få intervjua rektor och ett par lärare och om det är 
möjligt även observera under en eller ett par lektioner. Mitt syfte med detta är att öka 
förståelsen för hur montessoripedagogiken tillämpas hos äldre elever (först och främst 
högstadiet och senare även på gymnasiet), då det inte finns speciellt mycket forskning kring 
detta. Jag följer naturligtvis forskningsetiska regler och kommer endast använda den 
information som jag får fram i forskningssyfte. Skolan kommer inte att namnges och 
personer som deltar kommer att vara anonyma. 
 
Ser verkligen fram emot att få skriva detta examensarbete då montessoripedagogiken 
intresserar mig mycket. 
  
Hoppas att ni vill ta emot mig. 
 
Ni kan nå mig på 
 
Mobil: XXXXXXXXXX 
Mail: XXXXXXXXX@student.hv.se eller XXXXXXX@live.se   
 
Med vänlig hälsning 
Katharina Skår Lunneland 
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Bilaga 2 
 
Intervju med lärare om montessoripedagogik på högre nivå 
 

1. Varför blev du montessorilärare? 
 

2. Har du någon erfarenhet från någon annan skolform? (Erfarenhet i form av 
upplevelser av/arbetat inom. Arbetat som vad då i så fall. Kan du se likheter/skillnader 
i arbetsgången med elever/mellan lärare?) 

 
3. Hur länge har du varit lärare? 

 
4. Vad skulle du säga är speciellt med montessoripedagogiken? 

 
5. Hur arbetar du med montessoripedagogik på högstadiet? 

 
6. Hur mycket av montessoripedagogiken går att implementera på högstadiet? 

 
7. Hur arbetar du med lektionsupplägg och planeringar? (Är ni flera som hjälps åt? 

Samsyn? vad tycker du är viktigt när du planerar?) 
 

8. Tror du att montessori fungerar för alla slags elever? (elever som börjar sent i 
montessoriskola, elever med ex. koncentrationssvårigheter.) 

 
9. Hur gör du om du märker att en elev hamnar efter, eller har svårt att fokusera på egen 

hand? 
 

10. Hur fungerar det med dokumentation av elevers individuella utveckling? Hur ser din 
kontakt med eleverna ut?(hur ser du det som behöver ses?) 

 
11. Använder ni klassuppsättningar med böcker i lektionsundervisningen? Hur? 

 
12. Hur mycket samarbetar ni i lärarlag/grupper? (vad samarbetar ni i så fall om?) 

 
13. Hur tycker du att samarbete mellan lärare fungerar? Med samma ämnen, 

ämnesöverskridande, gemensamma mål. 
 

14. Har du något mer du vill tillägga? Något som du känner att jag har missat? 
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Intervju med rektor 
 

1. Har du någon bakgrund inom montessoriskola eller annan skolverksamhet innan du 
blev rektor här? 

 
2. Kan du se någonting som är utmärkande för att organisera en skola (och då först och 

främst för de högre åldrarna) med montessoripedagogik? 
 

3. Vad är montessoripedagogik för dig? 
 

4. Vad är dina tankar kring samarbete och samspel mellan lärare? Hur möjliggör du den 
typ av samsyn som kan behövas? 

 
5. Hur ser du på elevers friare arbetssätt inom montessori? Vilken slags struktur kräver 

det av läraren? Vilken slags struktur kräver det på organisatorisk nivå? 
 

6. Hur hanterar du situationer då lärare behöver extra stöd för att komma vidare, ex om 
en elev behöver stöd i undervisningen, eller om en lärare har svårt att hinna med 
uppföljningen av elevers utveckling.  
 

7. Hur tror du att en utveckling av montessoripedagogik för högstadieelever skulle kunna 
se ut? 

 
8. Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 3 
 
Observation: 

 

Material/tillgängliga 
hjälpmedel mm. 

Samspel/individ/eget 
initiativ/eget ansvar 

Lärares 
upplägg/montessorimetod 
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