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1 Inledning  
 
”Barn är utrustade med okända krafter, som kan visa oss vägen till en strålande framtid. Om 
vi verkligen vill ha en ny värld måste målet för fostran och undervisning vara att utveckla 
dess dolda möjligheter.” (Montessori, Maria 1987:16) 
 
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet hade barnen och föräldrarna inte några 
valmöjligheter att välja vilken skola barnen skulle gå i, utan de fick gå i den skola som låg 
närmast det egna hemmet. Det var inte heller alltid att de hade möjlighet att gå i skolan 
(Fritzén Lena). Idag finns en mängd olika skolor att välja mellan med olika pedagogiska 
inriktningar och intressen. Barn och föräldrar kan bland annat välja mellan att gå i en 
Waldorf-, Montessori-, Reggio Emilia- eller Freinetskola, som alla är olika typer av 
reformpedagogiker. De kan även välja mellan olika inriktningar av kristna -, muslimska - och 
judiska skolor med mera.  
 
Under vår utbildning på Växjö Universitet har vi sammanlagt haft 15 veckors 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en Montessoriinspirerad skola i Växjö kommun. 
Under dessa veckor har vår nyfikenhet väckts kring arbetssättet som de tillämpar på 
Montessoriskolor. Under VFU- veckorna, utspridda på tre år, har vi lärt känna elever som 
idag går i år sju och åtta. Vi har funderat på hur eleverna klarar av studier i grundskolans 
senare år som har annan inriktning än Montessorimetoden. Hur klarar sig eleverna i en skola 
med avvikande arbetssätt och en annorlunda lärandemiljö? Stjälper eller hjälper den 
pedagogik som eleverna har med sig från Montessoriskolan när de möter den nya 
pedagogiken i grundskolans senare år? Vi är inte ensamma om att fundera kring detta. På 
Montessoriförbundets hemsidas diskussionsforum kan man bland annat läsa en orolig 
förälders inlägg:  
 
”...Den skola där hon går nu fortsätter med montessori till 6an men sedan måste hon i så fall 
byta skola till ett högstadium utan montessoriklasser. Vad händer då? Kommer hon att ha 
svårt att hänga med?...” (Montessoriförbundet 2003- 01- 10)  
 
Det hävdas att läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) är näst intill en 
spegelbild av Montessorimetoden. Maria Montessoris syn på barnet och hur han/hon inhämtar 
kunskap, det vill säga genom frihet och ansvar, kan tydligt urskiljas i Lpo94:s riktlinjer till 
den svenska skolan. Det finns dock viktiga skillnader. Lpo94 är ett styrmedel för att nå de mål 
som ett barn i skolan skall uppnå. Montessorimetoden måste också följa Lpo94:s riktlinjer för 
mål att uppnå. Till skillnad från Lpo94, betraktar Montessorimetoden barnet ur både ett 
pedagogiskt och filosofiskt helhetsperspektiv (Carlsson 2000).   
 
Det finns ingen tidigare forskning eller litteratur kring vårt syfte. Detta kan ses som ett hinder 
för studien men vi ser det istället som en möjlighet då vi tycker det är ett viktigt område att 
forska kring. De enda som idag kan säga hur det har gått för Montessorielever när de kommer 
upp till grundskolans senare år är de själva, deras föräldrar samt deras lärare. Eftersom det är 
ett outforskat område, är det enligt vår mening ett intressant område att forska kring.  
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1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka förutsättningar de elever som gått sexårig skola med 
Montessoriprofil har när de sedan fortsätter till grundskolans senare år utan denna profil. 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen är baserad på elever från en och samma åldersintegrerad Montessoriklass 
som har fortsatt sina studier i en och samma skola i grundskolans senare år i centrala Växjö.   
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2 Metod 
 
I det här avsnittet presenteras val av metod för undersökningen.  

2.1 Val av metod 

I undersökningen har en kvalitativ forskningsmetod använts för elev- och lärarintervjuerna. 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få deltagarnas egna uppfattningar av 
verkligheten så som de själva ser den. Forskaren har i avsikt att omvandla intervjupersonernas 
syn på sin egen tillvaro till en text att tolka. Genom Hermeneutiken studeras tolkningen av 
texter. Den Hermeneutiska tolkningsmetoden har använts för att omvandla samtalet mellan 
intervjuaren och intervjupersonen till texter att tolka. Syftet med Hermeneutiken är att få en 
tydlig och gemensam förståelse för textens innehåll. Gadamer ser på både samtalet och 
intervjun som en förutsättning av förståelsen för helheten av den skrivna texten. 
Hermeneutiken lockar fram den meningsfulla handlingen i texten (Kvale 1997).   

2.2 Urval 

Vi har intervjuat åtta elever som har gått sex år på en Montessoriinspirerad skola i Växjö 
kommun, där vi har gjort vår VFU samt två av deras nuvarande lärare. Intervjuerna med 
eleverna och lärarna är genomförda på en kommunal skola, år 7-9 i Växjö. Denna skola är 
vald för att en stor del av eleverna som gått på en Montessoriinspirerad 1-6 skola och som 
ingår i vår studie går där. Sex av eleverna går i år 7 (fyra flickor och en pojke). Övriga tre 
elever (två flickor och en pojke) går i år 8. Den ena läraren som intervjuades undervisar i 
svenska och de samhällsorienterade ämnena i år 7. Den andra läraren undervisar i matematik 
och de naturorienterade ämnena i år 8.   
 

2.3 Genomförande 

Intervjuerna är semistrukturerade (se bilaga 1.), vilket innebär att intervjupersonen har en stor 
frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 2002). Att vi kände eleverna sedan tidigare 
var en stor fördel och det var därför lättare att skapa en god kontakt med dem vid intervjuerna. 
Enligt Doverborg (2000) är det inte endast frågorna, deras formulering och uppföljningen av 
svaren intervjuaren får som är av betydelse för att få en bra intervju. Lika stor betydelse har 
den kontakt intervjuaren skapat med eleven, eftersom det kan vara svårt att få eleven att vilja 
samarbeta och svara sanningsenligt på frågorna då de inte känner intervjuaren.  
 
I studien genomfördes individuella intervjuer för att eleverna inte skulle bli påverkade av 
varandras svar. Genom denna metod ska alla elever kunna komma till tals och våga prata. 
Enligt Doverborg så behöver eleverna vid individuella intervjuer inte konkurrera om att få 
ordet som de i vissa fall måste göra i en gruppintervju. I den individuella intervjun får allas 
tankar plats oavsett om den intervjuade är den tystlåtne eller den som gillar att stå i centrum 
och prata (Doverborg 2000). Som intervjuare får han/hon inte vara rädd då det blir tysta 
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pauser utan våga vänta in elevens svar så att de har tid att tänka igenom frågorna. Genom att 
de får tid på sig att tänka igenom frågan, är chansen större att intervjuaren får sanningsenligt 
svar. När frågorna ställdes, användes som Bryman (2002) förespråkar, ett begripligt språk 
som är anpassat efter intervjupersonerna.  
 
Intervjuerna genomfördes vid en lugn plats på skolan där eleverna kände sig trygga. Det var 
viktigt att eleverna på denna plats inte blev störda eller att det fanns störande objekt under 
intervjun. Enligt Bryman (2002) ska intervjuaren välja en plats där intervjupersonen inte 
behöver oroa sig för att någon ska kunna höra vad som sägs under intervjun, vilket togs fasta 
på vid intervjuerna. Det var viktigt att skapa en behaglig stämning tillsammans med 
intervjupersonen så att de vågade öppna sig och inte kände sig pressade.  
 
Vi har båda två varit närvarande vid intervjuerna, vilket har gett oss fördelen att vi båda har 
kunnat ta del av de intryck som framkom genom intervjuerna så som kroppsspråk och vad 
som sägs mellan raderna (Trost 2005). En av oss satt mitt emot och intervjuade eleven. Den 
andra satt i bakgrunden och observerade samt förde anteckningar. Enligt Doverborg (2000) är 
det viktigt att intervjuaren sitter mitt emot eleven så att de kan ha ögonkontakt genom hela 
intervjun och på så sätt skapa och upprätthålla en god kontakt mellan intervjuaren och eleven 
under hela intervjun. Syftet var att eleven skulle uppfatta intervjun som ett samtal och inte ett 
förhör. I intervjuerna har det använts många uppföljningsfrågor som baseras på de svar som 
framkom vid intervjuerna.  
 
Vid intervjuerna användes en bandspelare. På så sätt kunde en korrekt transkribering av 
intervjuerna göras. Genom bandspelaren kan intervjuaren lyssna av elevens tonfall under 
intervjun, viket ordval som eleven väljer samt att intervjuaren utan kan då i stället koncentrera 
sig på frågorna och på de svar han/hon får från eleven. Det gör att intervjuaren lättare kan 
ställa följdfrågor till de svar han/hon får från eleven eller läraren (Trost 2005).  
 
När alla intervjuer var avklarade transkriberades dessa från bandspelaren. Texterna 
analyserades sedan genom hermeneutisk tolkning.   
 

2.4 Etiskt förhållningssätt 

Under arbetets gång har vi varit noga med att hålla ett etiskt förhållningssätt. Vi har tydligt 
förklarat för eleverna att det de säger vid intervjuerna inte kommer att föras vidare och att de 
kommer att förbli helt anonyma. Innan intervjuerna genomfördes skickades ett föräldrarbrev 
(se bilaga 2.) ut till elevernas föräldrar med förfrågan om tillåtelse till att intervjua barnet.  
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2.5 Reliabilitet och validitet  

Enkelt förklarat är reliabiliteten hur stor tillförlitlighet en undersökning har. För att en 
undersökning ska ha stor reliabilitet så krävs det att mätningen är stabil och inte är utsatt för 
slumpmässiga inflytelser. Genom att båda var närvarande vid varje intervju, kunde samma 
frågor ställas på ett liknande sätt vilket gjorde att situationen blev lika för alla som blev 
intervjuade (Trost 2005). Att ha validitet i ett arbete innebär att de som har skrivit arbetet kan 
visa att de data och de analyser som de har fått fram är förankrade i det som är relevant i 
arbetet samt att det är baserat på verkligheten. Läsaren skall ha en garanti på att 
undersökningen är baserad på verklig data som har en bra grund och som är tillförlitlig 
(Denscombe 2004). 
 
Arbetet kan innehålla slumpmässiga inflytelser, då enbart elever som haft samma 
Montessorilärare intervjuats, vilket gör att reliabiliteten i det avseendet kan ses som lågt.  
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3 Inspiratörer 
Vid sina studier på Universitetet i Rom, blev Montessori inspirerad av olika filosofers, 
pedagogers och psykologers teorier. Några av dessa teorier kom Montessori att utveckla 
vidare och genom dem arbeta fram det som kom att bli Montessorimetoden. Här nedan följer 
några inspiratörer som haft stor betydelse för Montessoris tankar och som gjort henne till den 
reformpedagog hon blev. Montessori studerade dåtidens pedagogik för att få reda på varför 
undervisningen misslyckades och inte nådde ut till alla elever. Efterhand vidareutvecklade 
hon de teorier som hon trodde skulle förändra undervisningen till det bättre. Anledningen till 
att hon ville förändra den dåvarande undervisningsformen var att hon upptäckte brister i 
skolundervisningen. Utmärkande för hennes metod är att hon fann fördelar med att ha 
åldersintegrerade klasser och att undervisningen ska gå från helheten till den lilla delen. För 
att kunna förstå detaljkunskaper måste eleven först få en förståelse för helheten menade 
Montessori (Signert 2000).   
 
Montessori har en kognitiv kunskapssyn som hon fått inspiration från Schweizaren Jean 
Piaget (1896-1980). Piaget menade att barnet omvandlar världen genom sitt förstånd och 
erfarenheter. Den kognitiva teorins centrala delar ligger på hur människans tankeprocesser är 
uppbyggda och hur de kan utvecklas. Människan ses som en tänkande, förnuftig och 
medveten varelse som bildar uppfattning om världen utifrån sina egna erfarenheter (Hwang, 
Nilsson 2002).  
 

3.1 Miljö 

Liksom Johann Amos Comenius (1592-1670) ville Montessori att skolmiljön skulle vara så 
trevlig och inbjudande att barnet skulle känna en glädje att gå till skolan. Skolmiljön skulle 
vara av en sådan karaktär att den skapade en god inlärningsmiljö för eleverna. Comenius, 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Johann H. Pestalozzi (1746-1827) och Ellen Keys 
(1849-1926) ville liksom Montessori att barnen skulle få söka sin kunskap på egen hand i en 
fri skolmiljö. Precis som Pestalozzi ansåg Montessori att barnet var gott från början och att 
barnet utvecklas om det får vistas i en fri skolmiljö. Denna utveckling kan hindras om läraren 
går in och stör barnet. Han menade också att skolan skulle ha hemmet som förebild, där 
läraren skulle anknyta undervisningen till det eleverna kan tänkas ha nytta av i framtiden. 
Montessori instämmer med Keys tankar om att skönhetsintryck i skolmiljön påverkar både 
barn och vuxna positivt. Att skolmiljön skulle vara anpassad till elevernas egna behov 
arbetade hon vidare med (Signert 2000).  
 

3.2  Undervisning 

Enligt Friedrich Fröbel (1782-1852), Pestalozzi och Rousseau skulle staten undervisa alla 
barn, vilket Montessori höll med om. Montessori ansåg precis som Pestalozzi och John 
Dewey (1859- 1952) att handens arbete är direkt kopplat till inlärningen. Eleven ska enligt 
Dewey inta en aktiv roll i undervisningen, där kunskapen ska bygga på en aktiv handling 
(learning by doing = övning ger färdighet). Läraren ska fungera som en handledare för 
eleverna och väcka elevernas nyfikenhet till att inta ny kunskap. Comenius och Dewey teori 
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går ut på att barnet lär sig genom att imitera. Montessori har gjort en efterlikning på Comenius 
inlärningsteori. Hans tankar går ut på att barnen gillar att imitera vad vuxna gör och att de lär 
sig genom praktisk övning samt att de behöver få öva på sina färdigheter. Först instruerar 
läraren eleven för den nya övningen, sedan härmar eleven läraren och till sist får eleven arbeta 
självständigt (Signert 2000).  
 
Människor utvecklas i olika steg och för att läraren ska kunna hjälpa eleven att vidareutveckla 
sig, måste läraren förstå elevens natur och intellektuella nivå och behov. Rousseau menade att 
barn genom att arbeta med händerna utvecklar en självutvecklande kraft. Eleven blir aktiv 
vilket leder till att han/hon blir nyfiken och söker sig till kunskap. Liksom Rousseau utgår 
Pestalozzi ifrån att barnet är av god karaktär och har en god förmåga till att utvecklas om inte 
han/hon blir hindrad. Enligt hans syn på uppfostran var målet att utveckla den mänskliga 
förmågan samt att utveckla barnets egen förmåga att söka kunskap och använda den. Hans idé 
var att barnen skulle få göra saker själva för att lära sig och förstå olika sammanhang. 
Pestalozzis undervisning utgick från olika områden såsom form, tal, språk och han lade stor 
vikt vid barnets arbete och rörelse. Han lade även stor vikt vid sinnen som synen, hörseln och 
känseln i undervisningen av elever upp till 12 år. Pestalozzi ansåg att eleverna lär sig genom 
att använda händerna och genom olika kroppsövningar tränar sig eleverna på att kontrollera 
sina kroppar (Signert 2000).  
 
Genom forskning tog Itard fram en egen metod som går ut på att stimulera sinnena.  Han 
utvecklade ett inlärningssystem med övningar som bland annat gick ut på att para ihop 
geometriska figurer och bokstäver. Detta stimulerar barnets sinnen och försökte på så sätt ge 
barnet ett språk. Övning ger färdighet menade Itard. Under 1830- talet konstruerade Fröbel en 
barnpedagogik, med materiel och beskrivningar på hur eleven skulle gå till väga för att utföra 
arbetet tillsammans med barnen. Fröbel betonade särskilt barnens lek och fantasi. Han 
menade att det var genom lek och fria aktiviteter som människan utvecklades. Key menar att 
läraren ska ha en tilltro till barnets möjligheter och respektera det, därför måste han/hon ge 
barnet frihet att leka och utvecklas (Signert 2000). 
 

3.3  Lärarens roll 

För att barnet inte ska förlora sin godhet, menade Rousseau att det bör uppfostras i enhällighet 
med naturen. De vuxna ska istället hålla sig i bakgrunden och bara komma med instruktioner 
för att hjälpa barnet vid kunskapsinhämtning. Enligt Rousseau är moralen resultatet av 
människans deltagande i den sociala vardagen. Genom att skapa ett intresse menar Johann 
Friedrich Herbart (1776-1841) att eleven blir mer mottaglig för att inhämta ny kunskap. Hans 
slagord är uppfostran, undervisning och frihet. Lärarens uppgift var enligt Fröbel att följa 
barnet, inte att styra det. Enligt honom finns det två vägar till kunskap. Den första vägen är 
tanken, den andra är känslan. Barnets utveckling går i olika stadier och varje stadium har sitt 
egenvärde och måste utvecklas fullt om grunden för nästa utvecklingsstadium ska vara gott. 
Liksom Comenius tankar ansåg Montessori att läraren inte får störa barnet i dess arbete. 
Barnet ska få arbeta i sin egen takt i lugn och ro och läraren ska finnas till som en handledare 
när barnet själv ber om hjälp (Signert 2000).  
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3.4  Elevsyn 

Montessori talade precis som Comenius, Dewey, Fröbel, Herbert och Key om en utbildning 
som ska påbörja i en tidig ålder och vara hela livet ut. Montessori har precis som Comenius 
utvecklat en undervisningsplan i fyra steg, som sträcker sig mellan åldrarna 0-24 års ålder. 
Séguin och Montessori hade samma tankar angående hur undervisningen skulle bedrivas. 
Båda tyckte att den vanliga undervisningen hade brister, då den betonade utantillinlärningen 
på bekostnad av andra förmågor. Båda ville placera den enskilda individen i centrum, där den 
får arbeta efter sina egna förmågor. Både Dewey och Montessori hade en psykologisk syn på 
barnet som innebar att utbildningen måste börja med en psykologisk insikt i vad barnet är. 
Enligt Pestalozzis teori är det viktigt att varje barn blir sedd som enskild individ och i sin vilja 
att utvecklas. Denna teori återfinns i Montessorimetoden där läraren ska se till varje enskild 
elevs förutsättningar och behov. Key lägger stor tonvikt på att barnet ska utveckla sitt 
självförtroende, sitt eget jag och bli en självständig individ. Om varje barn behandlas som en 
egen individ, kan läraren lättare, enligt Key, upptäcka de ovanliga anlagen hos barnet och 
åtgärda dem. I likhet med Hugo de Vries och Itard menade även Montessori att barnet har 
sensitiva (känsliga) perioder då eleven koncentrerar sig på en och samma övning. Både 
Pestalozzi och Montessori betonar vikten av kroppsövningar som går att öva upp genom olika 
rytmiska övningar (Signert 2000).  
 

3.5  Undervisningsmateriel 

Liksom Pestalozzi menade Montessori att barnet lär sig av sina misstag. Genom Pestalozzis 
tankar utvecklade Montessori ett självrättade materiel, där eleverna själva kunde upptäcka och 
rätta sina egna misstag. Fröbels pedagogiska leksaker (Fröbelgåvorna) som består av olika 
geometriska figurer, har Montessori haft som utgångspunkt när hon har utvecklat 
Montessorimaterielen. Fröbels tanke med de pedagogiska leksakerna var att genom figurerna 
stödja barnen i deras arbete att förstå världen. Vi ser även kopplingar till Itards olika materiel 
som han använde till att stimulera barnets sinnen. Séguins materiel som också består av olika 
geometriska figurer, skulle stimulera de olika sinnena och träna eleven inför vardagslivet. 
Séguin utvecklade en så kallad aktivitetsundervisning med hjälp av enkla gymnastikredskap 
där motoriken hos barnet tränades. Han använde sig även av olika storlekar av pinnar som 
placerades i lika stora hål i en bräda, geometriska figurer som skulle passa in i likadana 
former, pärlor som skulle träs, bitar av kläder som skulle knäppas och snöras. Allt detta gjorde 
han för att träna barnet på vardagliga rutiner och träna barnets sinne. Han tränade barnets 
känsel genom att förse det med saker av olika struktur. Synen tränades med olikfärgade klot 
som skulle placeras i hållare med samma färg och pinnar av olika längd som skulle graderas 
från olika längd, från den längsta till den kortaste. Allt detta återfinns i Montessorimaterielen 
(Signert 2000). 
 
I detta avsnitt har det tagits upp vilka inspiratörer som påverkat Montessori mest till att 
utveckla Montessorimetoden. Montessori har vidareutvecklat inspiratörernas tankar och tagit 
fram en egen metod där lärandemiljön, lärarens roll och materielen är grundstenarna. 
Inspiratörerna som stått Montessori närmast och påverkat henne mest är Séguin och Itard. 
Utan dem hade troligtvis inte Montessorimetoden funnits idag. 
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4 Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet ges en allmänbild om Maria Montessori, om hennes bakgrund, tankar och 
om Montessorimetodens innebörd och uppkomst.  

4.1 Maria Montessori 

Maria Montessori (1870-1952) föddes i Italien. Efter avslutad teknisk utbildning började hon i 
ett forskarlag, som studerade barn med mentalt handikapp. I sin kontakt med barnen såg hon 
att de inte fick någon stimulans, vilket hon fann mycket upprörande. För att kunna hjälpa 
handikappade barn och göra deras liv drägligare studerade Montessori fransmännen Jean- 
Marc Gaspard Itard (1775-1838) och Eduard Séguin (1818-1888). Båda hade utarbetat 
materiel för handikappade barn som stimulerade och tränade deras olika sinnesfunktioner 
(Polk, Lillard 1993).  
 
Efter studierna blev Montessori föreståndare för ett pedagogiskt institut för handikappade 
barn i Rom. Där fick hon möjligheten att pröva och vidareutveckla Itard och Séguins metoder 
(Skjöld Wennerström, Bröderman Smeds 1997). När hon såg att både Itard och Séguins samt 
hennes egna metoder gav genomslagskraft började Montessori fundera på om inte samma 
metoder kunde användas vid undervisningen av ”normala barn”. Hon insåg snart om att 
barnens problem var av pedagogiska slag och inte utav medicinska som många trodde under 
den tiden (Polk, Lillard 1993).  
 
Montessori var övertygad om att barns tillstånd kunde utvecklas med hjälp utav intellektuell 
stimulans (Carlsson 1994). För att förbereda sig i sin nya roll som lärare började Montessori 
studera filosofi, psykologi och antropologi vid Roms universitet. Vid sidan av studierna 
ägnade Montessori sig åt att fördjupa sig i Itard och Séguins metoder och översatte deras 
texter till italienska. Montessori ägnade sig dessutom åt att studera nervösa sjukdomar hos 
barn. De resultat hon fick fram av sina studier publicerades i olika facktidskrifter. 1909 
utnämndes Montessori vid Roms universitet till professor i antropologi (Polk, Lillard 1993).  
 
Sin stora möjlighet fick Montessori då Eduardo Talamo, byggmästare och ansvarig för 
upprustningen av slumområdet San Lorenzo i Rom, bad henne bli föreståndare för ett 
nystartat daghem i de sanerade slumkvarteren i Rom. I januari 1907 invigdes daghemmet. 
Montessori döpte daghemmet till ”Casa dei Bambini” som betyder barnens hus eller barnens 
hem. Hela arbetet började med de små barnen för att sedan omfatta åldrarna till och med tolv 
år. Arbetet kom sedan att innefatta hela skoltiden. Montessori arrangerade en miljö för barnen 
och det materiel hon gav barnen att syssla med utlöste en aktivitet och engagemang som 
någon tidigare aldrig sett. Montessori upptäckte att ”de normala” barnen sökte sig självmant 
till samma utvecklingsstimulerande materiel som hon använt för att nå fram till de 
utvecklingsstörda barnen. De gjorde upprepade gånger en och samma övning tills de till slut 
behärskade hela övningen. Efter att barnet koncentrerat utövat en och samma övning med 
stort intresse under en längre tid, kunde läraren tydligt se tillfredsställelsen hos barnet då 
föremålet  sattes tillbaka på sin ursprungliga plats. Tillfredsställelsen var så stor hos barnen att 
den till slut smittade av sig på hela klassen. Efter en arbetsperiod med stor koncentration gick 
barnen runt fridfullt och tillfredsställt tills något nytt fångade barnens uppmärksamhet och 
ofta var det en övning som var mindre koncentrationskrävande. Dagarna på ”Casa dei 
Bambini” flöt på med arbete i en avspänd miljö, där barnen bestämde dagsrytmen. Montessori 
arbetade hela tiden fram nytt materiel som barnen visade sig behöva. Hon prövade sig fram, 
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genom att avväga hur varje materiel var gjort för att möta utvecklingsgången hos det friska 
och normala barnet. Det materiel som Montessori tog fram genom noggranna prov och 
iakttagelser blev det som kallas Den standardiserade Montessorimaterielen (af Malmborg 
1974).  
 
Barnets ”fria val av verksamhet” bestäms av utvecklingsperioder. Montessori kom fram till 
detta efter att hon i åratal studerat hur barnen gör sina val. Montessori ansåg att barnet under 
en period söker sig till sådan verksamhet som stödjer hans/hennes just då pågående utveckling 
(af Malmborg 1974). Till sin hjälp för det upptagande sinnet har barn perioder då de är extra 
känsliga eller sensitiva för somliga företeelser, av Montessori kallade sensitiva perioder. 
Under en sensitiv period fokuseras barnets intresse och uppmärksamhet på ett enda område. 
Montessori fick inspiration till de sensitiva perioderna från holländaren Hugo de Vries (1848-
1935) som upptäckte att djuren har sensitiva perioder. Under perioden fokuserar barnet på att 
anskaffa en viss förmåga eller egenskap. När den sensitiva perioden är över, försvinner också 
den ökade känsligheten att ta till sig det som är speciellt för perioden (Skjöld Wennerström, 
Bröderman Smeds 1997).   
 

4.2 Montessorimetoden 

Montessoris syn på undervisningen präglades av experimentlusta som baserades på införandet 
av nya idéer i klassrummet och som är grundade på observationer av barnet. I 
Montessorimetoden finns det två huvudmoment; den ena är omgivningen och det materiel 
som barnet använder sig av i undervisningen och den andra är läraren som iordningställer 
skolmiljön (Polk, Lillard 1993).  

4.2.1 Klassrumsmiljö 

Enligt Montessori är klassrumsmiljön en av huvudfaktorerna i metoden då hon såg 
klassrummet som en närande plats för barnen. Rummet ska vara konstruerat så att barnen ska 
kunna tillgodose sina behov för den egna utvecklingen. Klassrumsmiljön ska även kunna 
avslöja barnens personlighet och verka för en positiv utveckling hos barnen. Den ska inte bara 
innehålla det barnen behöver för sin utveckling utan den ska även vara befriad från sådant 
som kan hindra barnens utveckling (Polk, Lillard 1993).  
 
Även om Montessori poängterar hur viktig klassrumsmiljön är för barnets kunskapsutveckling 
så menar hon att det är barnets egen vilja att lära och ta till sig kunskap som gör att barnet 
utvecklas. Barnet utvecklas inte bara genom att placeras i en bra lärandemiljö utan den vuxne 
måste ta del i barnets liv och tillväxt inom miljön för barnets utveckling. Inom 
Montessorimetoden är det viktigt att läraren kan skapa ett klassrum som är mottagligt för 
barnens växande behov som sker i takt med att barnet utvecklas. Montessoriskolans 
klassrumsmiljö är uppbyggd av sex grundfaktorer; frihet, struktur och ordning, verklighet och 
natur, skönhet och atmosfär, Montessorimateriel och social träning. För att barnet ska kunna 
identifiera sig och utvecklas krävs det en frihet i klassrummet som gör det möjligt för barnet 
att vidareutveckla sin personlighet. Genom att ha en frihet i klassrummet kan barnet utveckla 
ett oberoende, en egen vilja samt självdisciplin. Genom att ge barnet tillfälle till arbete lär 
läraren barnet disciplin (Polk, Lillard 1993).  
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I klassrummet ska barnen ha full frihet att själva välja vad de vill göra, förutom att de inte får 
utföra några farliga eller onyttiga aktiviteter. För att barnet ska ha en frihet att göra vad 
han/hon känner för samt att inte få dem till att utföra några farliga handlingar måste det finnas 
en mångfald av uppgifter i klassrummet som är utformade efter barnets självinlärning (Polk, 
Lillard 1993). Eleverna ska ha friheten att planera sitt eget arbete och de ska ha möjligheten 
att utöva en uppgift så länge som de vill och behöver. Det för att det ska passa individen själv. 
Vissa behöver repetera en och samma uppgift flera gånger medan andra behöver byta 
uppgifter ofta. För Montessori handlade det om respekt för individen, där hon ansåg att 
läraren endast skulle ha en bestämd start och sluttid och en bestämd tid för lunch (Signert 
2000). Friheten som klassrummet erbjuder ger barnen tillfällen att reflektera över sina 
handlingar och vilka konsekvenser dessa handlingar ger, både för barnet själv och de andra i 
barnets omgivning. Barnet ska kunna testa sig mot verklighetens gränser och även kunna 
finna en känsla av fullbordan samt ha möjlighet att upptäcka sina möjligheter och brister 
(Polk, Lillard 1993).  
 
Genom att hålla en god genomtänkt struktur i klassrummet ska läraren spegla den ordning och 
struktur som ligger till grund för världsalltet. Barnet lär sig att lita på sin omgivning samtidigt 
som barnets egen förmåga till en inre ordning byggs upp. Ordningen i klassrummet bygger på 
att läraren inte får komma och avbryta eller lägga sig i det arbete någon håller på med. Att ha 
en ordnad miljö i klassrummet utesluter inte att läraren kan ändra plats på materielen i takt 
med att barnet utvecklas och för att kunna hålla klassrumsmiljön levande. Läraren kan även 
byta plats på materielen om han/hon vill dra barnets uppmärksamhet mot ett visst materiel. 
Klassrummet ska även vara utformat så att barnen får en närmare kontakt med verkligheten. 
Detta genom att läraren möblerar klassrummet med möbler som kan finnas i det egna hemmet 
(Polk, Lillard 1993).  

4.2.2 Montessorimaterielen 

Något som utmärker Montessorimetoden är Montessorimaterielen, med hjälp av vilka barnet 
ska få svar på sina funderingar på hur världen är uppbyggd och hur den fungerar. Det är 
viktigt att materielen som ska finnas på hyllorna i klassrummet inspirerar skolbarnen till 
vidare studier i bibliotek, parker, på museer och så vidare. De är till för att ge barnen en 
konkret upplevelse och det finns materiel för alla ämnen. Materielen placeras i en viss ordning 
på hyllorna i klassrummet och på en höjd så att barnen når upp till dem och själva kan ta fram 
dem när de önskar. Varje ämne har sina bestämda hyllor i klassrummet eller ett särskilt 
ämnesrum. Materielen kan vara färdigproducerade, som till exempel i trä- och pärlmateriel 
inom matematiken. Det kan också finnas egentillverkade materiel som till exempel olika bild-
, ord- och definitionskort som finns i alla ämnen. Allt materiel har både ett direkt och ett 
indirekt syfte. Det direkta syftet med materielen är det som barnen lär sig när de arbetar 
konkret. Det indirekta syftet är att barnen förbereds för något som komma skall. Varje 
materiel svarar mot en bestämd utvecklingsfas och den presenteras i en viss ordning. 
Materielen finns bara i ett exemplar för att spegla hur världen ser ut samt att eleverna ska lära 
sig att dela med sig och ta hänsyn till varandra (Skjöld Wennerström, Bröderman Smeds 
1997). 
 
Olika ämnesområden integreras till en helhet som läraren först presenterar för barnet och 
därefter följer detaljkunskaper. Inom Montessorimetoden går man helt enkelt från det stora 
hela till den lilla delen. Anledningen till att läraren börjar med att presentera den övergripande 
helheten är att det är en förutsättning för att eleverna senare ska förstå detaljkunskaperna 
(Skjöld Wennerström, Bröderman Smeds 1997). 
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Materielen ska enligt Montessori inte användas som underlag för läraren i undervisningen, 
utan ska vara ett hjälpmedel för barnen i deras utveckling. Det som verkligen utmärker 
Montessorimaterielen är att de uppfyller ett behov hos barn i en viss ålder, vilket stimulerar 
barnen till vidare aktivitet. De barn som får ”rätt” materiel presenterat för sig, kommer vilja 
arbeta med det om och om igen. Att hitta ”rätt” materiel till barnet kräver att läraren har en 
god iakttagelseförmåga av barnets behov, och god kännedom om Montessorimaterielen och 
dess användning. Som en följd av detta är nästan allt materiel som läraren själv tillverkar 
personlig. När barnet arbetat färdigt med ett materiel, lämnar han/hon materielen för att på 
egen hand ta sig vidare. Då har barnet nått upp till en abstraktion, det vill säga att barnet har 
erövrat kunskapen så pass bra att de kan behärska den utan att behöva ta hjälp av materielen. 
Abstraktionen kan givetvis uppnås utan materielens hjälp, men eleverna tillskansar sig inte då 
den djupa förståelsen av kunskapen (Skjöld Wennerström, Bröderman Smeds 1997).  
 
Eleverna arbetar oftast självständigt med materielen och kan själva se om de har gjort rätt 
eller fel. Läraren behöver således inte kontrollera och påpeka för eleven om de gjort rätt eller 
fel. Det finns även materiel där elevens egna åsikter och idéer kommer till uttryck och då 
finns det ingenting som är rätt eller fel. Arbetet med Montessorimaterielen ger, enligt 
Montessori barnen både glädje och kunskap. Materielen ger också barnen möjligheten att 
individuellt arbeta med det som de är intresserade av vid just det tillfället och på den nivå som 
de befinner sig. Materielen bidrar till att barnet skapar lusten att lära (Skjöld Wennerström, 
Bröderman Smeds 1997).   
 

4.2.3 Lärarens roll 

Montessori förespråkar inte att den vuxne ska uppträda som rådgivare eller handledare utan 
att den vuxne ska ge barnet tid och tillfälle till arbete för att barnet själv ska kunna utveckla 
disciplin. Den vuxne ska däremot ha fasta gränser mot destruktiva och asociala handlingar i 
klassrummet. Detta för att få eleverna att utveckla en klar uppfattning om vad som är gott 
eller ont, vilket är den enda gränsen den vuxne får sätta för att inte hindra friheten i 
klassrummet. Montessori beskriver klassrummet: 
 
”som ett rum där alla barnen rör sig meningsfullt, intelligent och otvunget utan att begå 
några våldsamma eller ohyfsade handlingar” (Polk, Lillard, Paula 1993:93). 
 
 
För att läraren ska ha en central roll i barnets utveckling måste han/hon vara öppen för livet 
och sin egen utveckling. Om inte läraren har en öppen karaktär kan inte han/hon skapa en 
levande miljö åt barnen (Polk, Lillard 1993). Centrala delar i Montessorimetoden är 
lärandemiljön, lärarens roll och undervisningsmaterielen. Dessa grundtankar uppkom då hon 
inte delade dåtidens syn på undervisning. Det viktiga för Montessori var det enskilda barnets 
utveckling och att alla barn hade rätt till undervisning efter sina egna förutsättningar och 
behov. Enligt henne skulle undervisningen börja i en tidig ålder och vara hela livet ut (Signert 
2000).  
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5 Montessorimetoden och Lpo94 
I detta avsnitt har vi valt att studera likheter och skillnader mellan Montessorimetoden och 
Lpo94. Lpo94 är en läroplan som innehåller riktlinjer, mål och krav som skolorna måste följa. 
Lpo94 är uppsatt och utformad av den svenska staten. Som hjälp har Anders Carlssons artikel, 
Jämförelse mellan Montessoripedagogiken och Lpo94 i Montessoritidningen nr 1 2000 och 
Lpo94, valts. 
 
Inom både Montessorimetoden och Lpo94 är det enskilda barnet i centrum. Båda arbetar efter 
att eleven ska ta ett personligt ansvar för sina studier och arbeta under eget ansvar. De sätter 
stor vikt vid att barnet ska få en helhetssyn samt att de ska värna om demokratins värdegrund. 
Montessorimetoden lägger även stor vikt vid att öva barnets motorik, bland annat genom 
Montessorimaterielen.  
 
Montessorimetoden utgår ifrån det absorberande sinnet. Metoden utgår ifrån en biologisk 
människosyn där kunskapen absorberas genom sensitiva perioder då barnet får själv välja och 
arbeta med det ämne som han/hon känner lust för. Inom Lpo94 ses kunskap som fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet- fyra F som samspelar med varandra.  
 
Inom både Montessorimetoden och Lpo94 ska varje barn ha ett medinflytande och känna eget 
ansvar. Båda utgår ifrån den enskilda individens förutsättningar och behov. I en 
Montessoriskola observerar läraren barnet. Läraren ska sedan vara en handledare som 
motiverar och stödjer barnet i sin kunskapsinhämtning. En Montessorilärare får inte störa 
eleven utan eleven ska själva söka upp läraren om hjälp behövs. Lpo94 skriver att läraren ska 
handleda barnen så att alla når de uppsatta målen. Här får läraren gå in och vägleda eleven.  
 
Både Montessorimetoden och Lpo94 använder sig av Individuell Utvecklingsplan (IUP). Till 
skillnad från Lpo94, vill inte Montessorimetoden ha betyg och examen. De Montessoriskolor 
som är kommunala måste följa Lpo94:s riktlinjer för detta.  
 
Montessorimetoden har mycket konkreta materiel som är självrättande så att barnen kan 
arbeta självständigt. Montessoriskolan har en del inköpt materiel men mycket tillverkar 
läraren och barnen själva. Enligt Lpo94 ska eleverna ha tillgång till läro- och faktaböcker. 
Även här tillverkar läraren eget materiel.  
 
Anledningen till att det är fler likheter än skillnader mellan Montessorimetoden och Lpo94 är 
att Dewey’s tankar ligger som grund för Lpo94. Hans tankar har även inspirerat Montessori. 
Både Montessori och Dewey utgår ifrån en psykologisk syn på barnet som innebär att man 
utgår ifrån den enskilde elevens förutsättningar och behov. Lpo94 baseras genom Dewey på 
denna tanke (Signert 2000).  
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6  Resultat  
I resultatavsnittet är elev- och lärarintervjuerna sammanställda i följande kategorier: 
arbetssätt, lärandemiljö, elevsyn och lärarens roll. Även om intervjuerna inte är genomförda 
på samma sätt, har vi valt att gruppera intervjupersonernas svar tillsammans.   

6.1 Arbetssätt 

Eleverna upplevde att undervisningen på Montessoriskolan och i grundskolans senare år var 
ganska lika men det var mer inspirerande och engagerande lärare på Montessoriskolan. De 
tyckte att det var bra att de hade blandade lektioner på Montessoriskolan då de själva fick 
välja vad de ville jobba med, i stället för som i grundskolans senare år där eleverna har 
enskilda lektioner för varje ämne. Eleverna anser att det är en fördel att planering och eget 
ansvar är rätt så lika på de båda skolorna. Det blev inte så stor omställning för dem när de 
började i grundskolans senare år. Det eleverna har dragit nytta av från Montessoriskolan är 
den egna planeringen där de fick lära sig att ta eget ansvar. På Montessoriskolan visste 
eleverna precis vad de skulle hinna klart med under en vecka. I och med att eleverna visste 
vad de skulle göra, kände eleverna att de ville börja jobba så fort som möjligt för att hinna 
klart med planering. En elev kommenterar i intervjun:  
 
”Jag är mycket bättre än mina klasskamrater på att jobba självständigt. Jag är bra på att 
planera och ta ansvar för det eftersom vi planerade allt vi skulle ha gjort i veckan”. 
(Elevintervju nr 6 4/5- 06) 
 
I grundskolans senare år har de börjat med ett arbetspass som kallas för ”All- tid”, vilket kan 
liknas den vid den egna planeringen som eleverna hade på Montessoriskolan. Eleverna 
upplever dock att ”All- tid” inte fungerar lika bra som på Montessoriskolan. De säger att de 
inte känner lika stor lust att ta tag i arbetet och de vet inte riktigt vad de ska göra. I 
Montessoriskolan tyckte eleverna att det var klart från första dagen vad de skulle göra. En 
elev menar att det är ett friare arbetssätt i grundskolans senare år än på Montessoriskolan 
eftersom lärarna inte kontrollerar vad eleverna har åstadkommit under veckan. En av eleverna 
kommenterar ”All- tid” projektet:  
 
”Jag går i B- laget som har precis börjat med något som kallas ”All- tid” som är något som 
vi hade på min gamla skola (eget arbete). Men det är inte lika bra här kan jag inte säga. Det 
fungerar inte lika bra här.” (Elevintervju nr 5 24/4- 06) 

 
Eleverna tyckte att det var mycket lättare att hinna klart med allt arbete än vad de upplever att 
det är i grundskolans senare år. Enligt dem beror detta på att de inte hade så mycket olika 
lektioner på Montessoriskolan, till skillnad från grundskolans senare år där eleverna har fler 
olika lektioner med olika lärare och olika salar. En av de intervjuade kommenterar att hon 
hade mer struktur över sitt eget arbete på Montessoriskolan än vad hon har i grundskolans 
senare år. En elev kommenterar:  
 
”På X hade vi blandade lektioner då man själv fick välja vilket ämne man ville jobba med. 
Här har vi enskilda lektioner för varje ämne. Jag tycker att det var bättre på X när man själv 
fick välja vad man ville jobba med.” (Elevintervju nr 1 20/4- 06) 
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Majoriteten av eleverna upplevde att de hade mer kunskaper med sig när de kom upp till 
grundskolans senare år än de klasskamrater som inte kom från Montessoriskolan. De säger att 
Montessoriskolan har gett dem bra baskunskaper och lärt dem att ta eget ansvar och arbeta 
självständigt. I grundskolans senare år försöker eleverna lära sig allt själv. De upplevde det 
även som att de hade lättare att komma in i arbetssättet som de har i grundskolans senare år än 
andra elever som kommer ifrån andra skolor. Eleverna konstaterar själva att det märks 
tydligast på matten, svenskan och engelskan där eleverna anser att de fått med sig mer 
kunskaper än deras klasskamrater. En elev kommenterar kring detta:  
 
”Vi lärde oss mer på X jämfört med de andra eleverna som går i min klass har jag upptäckt. 
Jag hade mycket lättare att komma in i arbetet här på högstadiet än de andra eleverna. Jag 
har haft nytta av att vi jobbade med egen planering på X. ” (Elevintervju nr 1 20/4- 06) 
 
I intervjuerna med eleverna framkom det att de inte kände till att de hade gått på en 
Montessoriinspirerad skola. En av effekterna av detta var att de inte uppmärksammade det 
unika materiel som de fick använda sig av på Montessoriskolan. En elev svarar så här på 
frågan om vilken betydelse Montessorimetoden har haft för honom/henne:  
 
”Alltså jag gick inte på Montessoriskolan tror jag inte. Utan det var bara A som hade 
Montessori.” (Elevintervju nr 3 24/4- 06) 
 
Lärarna har konstaterat att det skiljer sig mycket mellan Montessorieleverna över lag. En 
lärare säger att han/hon inte har hittat några nackdelar med elever som har gått 
Montessoriskola. Det lärarna har konstaterat är att Montessorieleverna är lättare att skola in i 
det nya arbetet med planering och eget ansvar. Det på grund av att de redan är invanda vid 
det. Lärarna anser att helheten, planeringen och ansvaret som Montessorimetoden har är 
positivt för eleverna. Det kan dock bli rörigt för vissa elever då de har många ämnen samtidigt 
när de kommer upp i grundskolans senare år. Montessorieleverna har blivit vana vid att få 
kunskapen presenterad som en helhet och när de kommer till grundskolans senare år kan de 
bli splittrade eftersom allt är uppdelat i mindre sektioner. Lärarna är eniga om att fördelarna 
hos Montessorieleverna är den egna planeringen och det egna ansvaret. Genom 
Montessorimetoden har de lärt sig förmågan att själva planera sitt arbete och i bästa fall även 
ta ansvar för det. En lärare kommenterar:  
 
”Det skiljer mycket mellan elever över lag. Jag har inte hittat några nackdelar, utan det  
skiljer sig från elev till elev. Det jag dock har sett är att Montessorielever är lättare att skola 
in i arbetet med planering och eget ansvar eftersom de redan är invanda vid det. Jag har inte 
sett några nackdelar med elever som gått Montessori. Det är inget ovant för dem att arbeta 
på det sättet.” (Lärarintervju 1 24/4- 06) 

 
”Jag har inte sett några nackdelar, utan bara fördelar. Helheten, planeringen och ansvaret i 
Montessori är positivt. Kan dock bli rörigt för vissa när man kommer upp till högstadiet där 
man har många ämnen samtidigt. Montessorieleverna har blivit vana vid att få kunskapen 
presenterad som en helhet och när de kommer hit kan de bli splittrade eftersom allt är 
uppdelat i mindre sektioner.” (Lärarintervju nr 1 24/4- 06) 
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6.2 Lärandemiljö 

I intervjuerna med eleverna framkom det tydligt att de tyckte att skol- och lärandemiljön var 
mycket finare och bättre på Montessoriskolan än i grundskolans senare år. Det var även större 
rum och ytor på Montessoriskolan vilket eleverna tyckte var en stor fördel vid det egna 
arbetet. Eleverna trivdes väldigt bra på Montessoriskolan och de hade väldigt svårt att hitta 
något som var negativt. Eleverna tyckte att det var mycket mysigare på Montessoriskolan. 
Skolan var mindre och det gjorde att eleverna kände fler på skolan. Klassrummet på 
Montessoriskolan var större, hade mer bilder och det var inte lika mycket klotter. I 
grundskolans senare år är det mycket klotter och kala väggar i klassrummen. Skolan är inte 
lika personlig som på Montessoriskolan. Eleverna ansåg att det var positivt att det på 
Montessoriskolan fanns mycket materiel framme i klassrummet som eleverna fick använda 
när de ville. I grundskolans senare år har eleverna ingen fast punkt utan där har de fler 
klassrum beroende på vilket ämne de har. En elev kommenterar miljön på Montessoriskolan:  
 
”Det var mysigare på X. Det var mindre och man hade ett klassrum med mycket bilder. Det 
var mindre klotter där. Det var skönare stolar och det var mycket personligare. Här är det så 
kala väggar.” (Elevintervju nr 6 4/5- 06) 

 
Alla elever var eniga om att de skulle rekommendera andra att gå på den 
Montessoriinspirerade skolan, eftersom de tyckte att det var en bra och trivsam skola med bra 
lärare. De tyckte bättre om miljön på Montessoriskolan då den var mer tilltalande, än vad de 
tycker om miljön i grundskolans senare år. De tyckte att miljön och klassrummen på 
Montessoriskolan var mycket personligare och mer inbjudande. Många av eleverna hade även 
valt att gå på den Montessoriinspirerade skolan ända upp till nian om de hade fått möjlighet 
till det. Detta för att de trivdes med arbetssättet, de kände fler på skolan, lärarna kände dem 
bättre på Montessoriskolan samt att de tyckte att lärarna var bättre och mer engagerade i 
eleverna. Två elever kommenterar följande: 
 
”Jag skulle rekommendera andra att gå på X eftersom det var bättre lärare och mysigare 
miljö än där.” (Elevintervju nr 6 4/5- 06) 

 
”Ja, det var en rolig skola och det fanns saker att göra hela tiden. Det var bra och snälla 
lärare.” (Elevintervju nr 8 15/5- 06) 
 

6.3 Lärarens roll 

En elev kommenterar att en lärare på Montessoriskolan gjorde så att eleven ansträngde sig 
väldigt mycket. De tyckte även om Montessorilärarens genomgångar. Eleverna konstaterar att 
de lyssnade på läraren hela tiden istället för som nu, då de bara lyssnar lite ibland. De var mer 
koncentrerade då de tror att det har med lärarens röst att göra eller att läraren inte berättade så 
mycket om varje sak. Hon gjorde så att det blev intressant men kort. Läraren hade ett speciellt 
sätt att lära ut på som gjorde att eleverna förstod lättare. Läraren lärde ut olika sätt att lösa en 
uppgift på och hur de ska göra för att komma ihåg. På Montessoriskolan hade eleverna en 
lärare där läraren kände eleverna bättre och kände till deras förutsättningar. I grundskolans 
senare år upplever eleverna att lärarna är mer inriktade på sitt ämne. Eleverna har bara lärarna 
ibland och då bara i ett ämnesområde. Två elever kommenterar lärarens roll i intervjuerna:  
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”L var noga med saker så man kunde väldigt mycket när man kom upp till högstadiet. Jag 
kunde hela sjuans matte och svenska eftersom vi redan gått igenom det och gjort det på X.” 
(Elevintervju nr 8 15/5- 06) 

 
”Ehh, typ. Olika sätt som man ska räkna ut saker, hur man gör för L hade speciellt som man 
förstod lättare eller kanske kunde få lära olika saker, mer som man ska göra och för hur man 
ska göra för att komma ihåg.” (Elevintervju nr 5 24/4- 06) 
 
I intervjuerna framkommer det att eleverna saknar Montessorilärarens undervisning om social 
kompetens då de tycker att eleverna i grundskolans senare år är i stort behov av det. En elev 
kommenterar i intervjun:   

 
”Alltså jag tycker att man fick lära sig mer att respektera andra för det pratade L om hela 
tiden. Även om man tyckte att det var lite töntigt då så är det rätt så bra alltså att kunna men 
man tyckte ohh men gud kan hon inte sluta prata om det men om man jämför med alla andra 
ahh men då är det vissa som lär sig aldrig. Vi pratar inte alls om det och när vi väl pratar om 
det så är det inte på allvar.” (Elevintervju nr 3 24/4- 06) 

6.4 Elevsyn 

Montessoriläraren pratade väldigt mycket med eleverna om hur de ska respektera andra. Även 
om eleverna tyckte det tjatigt att lyssna på lärarens prat så tycker de idag att det var bra att 
lära sig detta. I grundskolans senare år pratar de inte alls om socialkompetens. De få gånger 
som läraren tagit upp det, har det aldrig varit på allvar. En sak som eleverna uppmärksammar 
och som de tyckte var bra var att de gick i åldersintegrerade klasser på Montessoriskolan. De 
tyckte att det var roligt att de fick lära känna både de som var yngre och äldre. Eleverna 
kommenterar att de känner sig mycket mognare än deras klasskamrater och detta tror de beror 
på att de gått i åldersintegrerade klasser, där de har lärt sig utav de äldre. Enligt eleverna gav 
detta en bättre gemenskap i klassen. Många tror att eleverna inte får lika mycket kunskap när 
de går i åldersintegrerade klasser. Eleverna själva har konstaterat att de lär sig lika mycket och 
en elev kommenterar vad hon tyckte om att gå i en åldersintegrerad klass:  

 
”Mmm ja. Ehh för det är roligt att få vara med sånna som är yngre och äldre och så blir det 
lite mer så här mysigare med sånna som är yngre och äldre. Bättre gemenskap då och man 
lär sig lika mycket. Det är inte så mycket mindre kunskap. När man går fyror och sexor ihop 
så tror andra att man inte får så mycket kunskap men det får man. Man jobbar ju med olika 
böcker.” (Elevintervju nr 5 24/4- 06) 

 
I intervjuerna med lärarna kommenterar de att det inte finns några direkta skillnader mellan 
elever som gått Montessoriskola och andra elever, utan det ligger åt samma håll på grund av 
Montessorimetoden och Lpo94 idag är väldigt lika. Spännvidden mellan Montessorielever 
kan dock vara stor. En lärare konstaterar att han tyckte det var tydligare för cirka tio år sedan 
än vad det är idag. Läraren säger vidare att de bästa eleverna, vad gäller förmågan att arbeta 
självständigt, kommer från Montessoriskola. Dock även de elever som har dåliga 
baskunskaper och som inte klarar av att planera och ta eget ansvar för sina studier kommer 
ifrån Montessoriskola. De som har insett att det endast är de själva som kan påverka sin egen 
lärandesituation vad gäller kunskapsinhämtning, är de elever som har kommit underfund med 
att det är de själva som måste planera sina studier och ta ansvar för dem. En lärare 
kommenterar:  
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”Ja, alltså det finns en stor spännvidd mellan Montessorieleverna. Jag tycker att det var 
tydligare förut än vad det är nu, mitt perspektiv är sju, åtta och nio år. Längre än så har jag 
inte varit lärare. Sedan 1999 har jag varit här och kunnat identifiera Montessorielever. Det 
är inte alltid man gör det men ibland gör man det eller tänker på det men ibland gör man det. 
Jag kan säga så här att de bästa eleverna vad gäller förmåga att arbeta självständigt kommer 
från Montessori men också tyvärr ibland de elever som har dåliga baskunskaper som inte 
riktigt har fixat att planera och sköta detta själva och det gör de inte här heller.” 
(Lärarintervju nr 2 24/4- 06) 
 
”Inte generellt men de som har ”knäckt koden” på hur skolan fungerar och kan översätta det 
i sin nya situation, de har fördelar. Annars inte. Annars kan det nästan vara jobbigare.” 
(Lärarintervju nr 2 24/4- 06) 
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7 Analys 
Det här avsnittet är en analys av resultatet som innehåller det eleverna och lärarna har sagt 
under intervjuerna. Vi har även här valt att sammanställa analysen i samma återkommande 
grupperingar. Det för att det ska vara en röd tråd genom hela arbetet och för att det ska 
underlätta för läsaren.     

7.1 Arbetssätt 

Faktorer som påverkar Montessorielevers förutsättningar i grundskolans senare år är bland 
annat den individuella planeringen och ansvaret för sina egna studier. Att de fått lära sig detta 
från en tidig ålder i Montessoriskolan och har det med sig bidrar till att arbetssättet inte blir 
allt för främmande för dem, vilket framkom vid intervjuerna. Det kan vara på grund av att 
både Montessorimetoden och Lpo94 sätter individen i centrum och framhäver elevernas frihet 
att välja (Carlsson 2000). Rousseau och Pestalozzi utgår från att barnet är av god karaktär och 
har en god förmåga till att utvecklas om inte han/hon blir hindrad (Signert 2000). Denna 
utveckling sker i det egna arbetet som Montessoriskolan har. I intervjun med en av lärarna 
framkommer hur den kommunala skolan har tydliga inslag av Montessorimetoden, då ett 
arbetslag på skolan nyligen har infört ett längre arbetspass som de kallar för ”All- tid”. Detta 
arbetspass kan liknas vid det egna arbetet som Montessorimetoden tillämpar i längre 
arbetspass. Eleverna upplever dessa arbetspass som något otydliga, eftersom de inte riktigt vet 
vad de ska göra. I och med att arbetet inte flyter på lika smidigt i grundskolans senare år som 
på Montessoriskolan, har de flesta elever svårt att se likheten mellan ”All- tid” och det egna 
arbetet.  
 
Eleverna tyckte att det var lättare att göra klart sin planering på Montessoriskolan än vad det 
är i grundskolans senare år. En anledning till detta är som en lärare säger att på 
Montessoriskolan får eleverna kunskapen presenterad som en helhet, medan i grundskolans 
senare år får de allt presenterat i mindre delar. Detta kan bidra till att eleverna blir splittrade. 
Enligt Montessori är det inte bra för eleven att få för många intryck på en och samma gång, 
utan eleven ska ha möjlighet att fokusera på ett område enligt de egna sensitiva perioderna 
(Skjöld Wennerström, Bröderman Smeds 1997). De som inte har insett att det är de själva 
som måste ta ansvar för sina studier kan få det svårare när de kommer upp i grundskolans 
senare år, eftersom arbetssättet inte följer det mönster som de är vana vid. Montessorimetoden 
har en biologisk människosyn, där eleverna får arbeta utefter sina sensitiva perioder då de får 
arbeta med det ämne de känner för. I grundskolans senare år är eleverna beroende av det 
arbetsschema de arbetar efter och har därför inte samma möjlighet att välja vilket ämne de vill 
jobba med.  
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7.2 Lärandemiljö 

Miljön är en annan bidragande faktor till hur Montessorielever klarar av studier i 
grundskolans senare år. Miljön ska vara uppbyggd på ett sätt så att eleverna ska kunna 
utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov. Eleven ska själv bestämma när och var 
den ska göra ett arbete (Polk, Lillard 1993). Eftersom eleverna i grundskolans senare år inte 
längre själva kan välja var och när de vill utföra arbetet, kan detta ses som ett hinder för 
eleverna. Eleverna tyckte att det var en stor fördel vid det egna arbetet att det fanns stora ytor 
på Montessoriskolan som de kunde utnyttja. För de elever som klarade av att arbeta 
självständigt var friheten att välja var de ville sitta och arbeta väldigt positiv. De upplevde att 
det var lättare att arbeta när de själva fick välja plats att jobba på. Comenius och Montessori 
ville att skolmiljön skulle vara inbjudande så att barnet skulle känna en glädje att gå till 
skolan. Det för att skolmiljön skulle skapade en god inlärningsmiljö för eleverna (Signert 
2000). Genom att eleverna själva tycker friheten att välja arbetsplats skapar en god 
inlärningsmiljö, skulle det bli lättare för Montessorieleverna om denna möjlighet även fanns i 
grundskolans senare år. I intervjuerna framkom det att eleverna inte saknade det 
Montessorimateriel som låg framme i klassrummet på Montessoriskolan och därför är det inte 
heller något som påverkar dem vid fortsatta studier i grundskolans senare år.  
  

7.3 Lärarens roll 

Eleverna är eniga om att Montessoriläraren hade ett bra sätt att lära ut, till exempel olika sätt 
på hur de kan lösa en uppgift, beroende på den enskilde elevens förutsättningar samt även ut 
hur eleverna skulle göra för att komma ihåg vilken metod som skulle användas. Comenius och 
Montessori ansåg att läraren inte fick störa barnet i dess arbete. Barnet ska ha en möjlighet att 
få arbeta i sin egen takt. Inom Montessorimetoden ska läraren vara en handledare som 
motiverar och stödjer det enskilda barnet i sin kunskapsinhämtning och som finns till när 
barnet själv ber om hjälp (Signert 2000). Lpo94 menar att läraren ska vägleda barnen så att 
alla elever når de uppsatta målen (Carlsson 2000). Både Montessorimetoden och Lpo94 sätter 
den enskilde eleven i centrum. Eftersom eleverna tillbringar mer tid tillsammans med sin 
lärare på Montessoriskolan, lär läraren känna eleverna och kan på så sätt hjälpa eleverna att 
tillskansa sig kunskap på ett sätt som passar den enskilde eleven bäst. Eleverna är eniga om att 
i grundskolans senare år tillbringar lärarna inte tillräckligt mycket tid tillsammans med 
eleverna för att de ska kunna lära känna dem och deras förutsättningar och behov.  
 
Eleverna nämner i intervjuerna att på Montessoriskolan fokuserade läraren mycket på den 
sociala kompetens som eleverna ska ha. Eleverna kunde då uppleva lärarens visdomsord som 
tjatiga, men nu i efterhand är de tacksamma och glada för det som läraren har lärt dem. 
Eleverna saknar att lärarna i grundskolans senare år inte tar upp social kompetens, eftersom de 
tydligt ser att det finns ett stort behov för det. Montessori förespråkar att läraren ska vara en 
rådgivare för eleverna, så att de kan utveckla disciplin. Läraren ska även sätta gränser mot 
destruktiva och asociala handlingar, genom att exempelvis hålla lektioner om social 
kompetens (Polk, Lillard 1993).  
 
Eleverna är eniga om att Montessoriläraren var mycket mer inspirerande än lärarna i 
grundskolans senare år då eleverna lyssnade mer till Montessoriläraren än till de andra 
lärarna. Enligt eleverna berättade Montessoriläraren mer inspirerande och höll genomgången 
kort och koncist, vilket ledde till att eleverna var mer koncentrerade. Genom att skapa ett 
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intresse som lärare hos eleverna, menar Herbart och Montessori att eleven blir mer mottaglig 
för att inhämta ny kunskap (Signert 2000). 

7.4 Elevsyn 

Eleverna upplever själva att de har fått med sig mer kunskaper än deras klasskamrater i 
grundskolans senare år. Tydligaste skillnaderna enligt dem själva är i matematik, svenska och 
engelska. Att dessa ämnen sticker ut kan ha att göra med att Montessorimetoden har ett 
individcentrerat arbetssätt, där den enskilde eleven får arbeta och får hjälp av läraren ut efter 
sina egna förutsättningar och behov. Inom Montessorimetoden och Lpo94 ska läraren se till 
varje enskild elevs förutsättningar och behov. Genom att göra detta kan han/hon lättare 
upptäcka de enskilda elevernas förutsättningar och på så vis sätta in de resurser som krävs 
(Signert 2000). En lärare kommenterar att de elever som har förmågan att arbeta självständigt 
kommer oftast ifrån Montessoriskola, men även de elever som har brister i sina baskunskaper 
kommer därifrån. Det visar tydligt på att de elever som inte klarar av att ta ansvar och att 
arbeta självständigt, även har problem med det när de kommer upp i grundskolans senare år. I 
och med att det har dåliga baskunskaper med sig, har de heller ingen grund att bygga vidare 
på.  
 
En lärare i intervjuerna kommenterar att det var lättare att urskilja Montessorielever från 
andra för cirka tio år sedan är vad det är idag. Eftersom Lpo94 och Montessorimetoden är 
väldigt lika och har liknande grundtankar. Idag har fler och fler skolor låtit sig inspireras av 
Montessorimetodens arbetssätt. Därför är det inte är någon större skillnad idag mellan sättet 
att arbeta.  
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8 Slutdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras resultatet av undersökningen. Det som tas upp är vad som 
kommit fram genom elev- och lärarintervjuer kopplat till de teoretiska utgångspunkterna. Här 
tas även upp våra egna åsikter, där det dras egna slutsatser kring resultatet. Målet med 
undersökningen har varit att ta reda på vilka förutsättningar Montessorielever har när de 
kommer upp till grundskolans senare år, utifrån intervjuer med både elever och lärare. Svaren 
som framkommit genom intervjuerna har varit relativt samstämmiga.   
 
Undersökningen visar att elever med sexårig Montessoribakgrund oftast klarar sig väldigt bra 
när de börjar i grundskolans senare år. I undersökningen framkom det också att det inte var 
några skillnader mellan flickor och pojkar, hur de klarade sig vid fortsatta studier i 
grundskolans senare år. Den viktigaste faktorn är hur individen själv tar ansvar för 
inlärningen. De elever som har insett hur man tar till sig kunskap kan dra stor fördel av att ha 
gått sexårig Montessoriskola innan de kommer upp till grundskolans senare år. Det på grund 
av att läroplanen som kom 1994 är väldigt lik Montessorimetoden. Båda två utgår ifrån att 
individen ska vara i centrum, där eleven ska ta ett allt större ansvar för det egna arbetet och 
för den egna skolmiljön. Både Montessorimetoden och Lpo94 förespråkar att eleven ska få en 
möjlighet att arbeta efter sina egna förutsättningar och behov. Det ska ske genom att läraren 
presenterar olika arbetsformer för eleverna och sedan får eleverna själva välja vilken 
arbetsform som passar dem bäst.  
 
Övergången till grundskolans senare år blir inte lika stor för Montessorielever som den kan bli 
för elever som gått i vanlig kommunal skola, eftersom mycket av Montessoriskolans 
arbetssätt återfinns i grundskolans senare år. En annan likhet som går ihop med 
Montessoriskolans eget arbete är grundskolans senare års ”All- tid” projekt. Detta projekt är 
nystartat för både elever och lärare, därför är det lite ovisst för eleverna vad de ska göra och 
hur arbetet ska utföras. Vi tror med tiden, när skolan blir van vid arbetssättet, kommer 
projektet fungera bra. Då kommer detta arbetssätt vara ett naturligt inslag för eleverna i 
grundskolans senare år. Eftersom Montessorieleverna redan är invanda i arbetssättet vid ”All- 
tid” projektet, har de en fördel emot andra elever som måste skolas in i det sättet att arbeta i 
grundskolans senare år.  
 
Genom att läraren enbart fungerar som en handledare, får eleverna tidigt lära sig ta ansvar för 
sina egna studier och att ingen annan gör arbetet åt dem på Montessoriskolan. De 
Montessorielever som klarar av att arbeta fritt och efter en egen planering blir i framtiden 
väldigt självständiga. Paula Polk, Lillard (1993) speglar hur friheten i Montessorimiljön ser 
ut: 

 
”Friheten i Montessorimiljön ger barnet ett unikt tillfälle att tänka över sina handlingar, att 
bedöma vilka konsekvenser de kommer att få för sig självt och för andra, att testa sig själv 
mot verklighetens gränser, att komma underfund med vad som ger en känsla av fullbordan 
och vad som efterlämnar tomhet och otillfredsställelse, att upptäcka både sina möjligheter 
och brister. Tillfället att utveckla självkännedom är ett av de viktigaste resultaten av friheten i 
Montessoriskolan”. (Polk, Lillard, Paula, 1993:78) 
 
I elevintervjuerna framkom det tydligt att lärarens roll har stor betydelse för vilken kunskap 
eleverna får med sig till grundskolans senare år. Är läraren som i det här fallet, en engagerad 
och inspirerande person som ser till den enskilde elevens förutsättningar och behov, får 
eleverna en bra kunskapsgrund att stå på. Chansen är då större att klara sig bra vid vidare 
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studier. Ur den här aspekten spelar det ingen roll om läraren är en Montessorilärare eller inte, 
utan det beror på hans/hennes personliga engagemang för eleverna och deras skolgång.  
 
Lärarna i grundskolans senare år säger att de inte kan se någon speciell skillnad mellan 
Montessorielever och elever som gått i vanlig grundskola. De tycker sig inte se några 
nackdelar hos de elever som gått Montessoriskola, utan de anser att dessa elever är lättare att 
skola in i det nya arbetssättet med egen planering och ansvar. Det var större spännvidd mellan 
Montessorielever och elever som gått vanlig grundskola då Lgr80 var den kursplan som 
följdes i skolorna. Skillnaden idag är inte så stor, eftersom Montessorimetoden och Lpo94 är 
lika i många avseenden då de båda grundar sig på Dewey’s tankar kring att man ska utgå ifrån 
den enskilde elevens förutsättningar och behov (Signert 2000).  
 
Genom att eleverna gått i åldersintegrerade klasser på Montessoriskolan, kan eleverna ha ett 
försprång kunskapsmässigt när de kommer upp till grundskolans senare år. Det kan bero på att 
de har fått mycket hjälp av de äldre eleverna i klassen. I och med att eleverna tycker att de har 
fått med sig mer baskunskaper, än vad deras klasskamrater har, kan eleverna bli 
understimulerade i grundskolans senare år. Det kan bidra till att kunskapsinhämtningen 
hämmas då de inte får lära sig något nytt.  
 
Tittar man på Montessorimetoden och Lpo94 kan stora likheter mellan dem båda urskiljas, 
som även elever och lärare påpekat i intervjuerna. Både Montessorimetoden och Lpo94 
förespråkar likadant gällande de bärande pedagogiska principerna och människo- och 
kunskapssynen. De båda metoderna framhäver att barnets egna förutsättningar, frihet och 
ansvar att själv få välja aktivitet ska vara i centrum. Montessorimetodens grundtanke är att 
utgå ifrån barnets oberoende och inte ifrån någon läroplan, men de är ändå skyldiga att följa 
Lpo94:s riktlinjer. Undervisningsplanen ska ses som en hjälp i utbildningen och inte som ett 
tvång att uppnå mål som eleverna inte har någon anknytning till. Montessori menar att 
eleverna måste få en klar bild om syftet med utbildningen (Signert 2000). Om inte eleven vet 
vilket syfte utbildningen har, är det svårt att ta till sig den kunskap som presenteras i skolan. 
Dessa skillnader gjorde sig tydliga vid intervjuerna då eleverna påpekar att Montessoriläraren 
kände bättre till elevernas behov än vad lärarna i grundskolans senare år gör. Det framkom att 
eleverna kände sig frustrerade över att lärarna i grundskolans senare år inte kände dem så väl 
att de kunde ta fram en metod som passade just deras förutsättningar.  
 
Under undersökningens gång kom det tydligt fram att majoriteten av eleverna inte visste att 
de hade gått på en Montessoriinspirerad skola. Det kan bidra till att de hade en mycket liten 
kännedom om vad det unika materielet och arbetssättet som Montessorimetoden står för 
innebär. Eleverna själva tyckte inte att materielen och arbetssättet på Montessoriskolan var 
något speciellt, utan de trodde det var något som alla skolor använder sig av. Genom att 
eleverna får en förståelse för det arbetssätt som Montessoriskolan har, bidrar det till att 
eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och använda det arbetsmateriel som finns till 
hjälp för dem. Denna insikt kan bidra till att eleverna skulle inse att materielen är en hjälp till 
ökad förståelse och på så sätt ge ökad kunskap.  
 
Under studiens gång har vi kommit över ett examensarbete som är skriven av en student från 
Lunds Universitet som har forskat kring en snarlik problemformulering. Där 
problemformulering lyder: Montessorigrundskola och sedan vanligt gymnasium? Hur gick det 
för eleverna? (Samuelsson, Yvonne, HT 1998). Även om hon har titta på hur 
Montessorielever klarar sig när de kommer upp till ett kommunalt gymnasium, har hon 
kommit fram till samma saker som vi, det vill säga att Montessorielever oftast klara sig 
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väldigt bra vid fortsatta studier. Montessorielever kan dra nytta av det egna ansvaret, den egna 
planeringen och att arbeta självständigt. Montessorieleverna som har deltagit i vår och hennes 
studie, anser sig själva vara starkare i matematik, svenska och engelska än de elever som 
kommer från vanlig grundskola. En anledning till detta kan vara det materiel som återfinns i 
Montessoriskolan som eleverna använder i de olika ämnena. Detta skulle vara intressant att 
forska vidare kring: Vad är det som gör att Montessorielever kan tänkas vara starkare i 
matematik, svenska och engelska än andra elever? Något annat som skulle vara intressant är 
att göra en större undersökning kring vår problemformulering genom att undersöka fler 
Montessoriklasser samt andra Montessoriskolor för att få en högre validitet på 
undersökningen.  
 
Metoden som använts har passat den här undersökningen. Vi tror inte att samma svar hade 
framkommit genom en kvantitativ undersökning som gjorts med hjälp ut av till exempel 
enkäter. Det på grund av att intervjuaren inte har någon möjlighet att ställa följdfrågor samt 
att bortfallen hade blivit större med enkäter. Tillsammans med litteratur och resultaten av 
intervjuerna har vi fått fram ett både oväntat och väntat resultat. Det överraskande resultatet 
var att eleverna själva inte var medvetna om att de gått en Montessoriinspirerad skola. Det 
förväntade resultatet var att de hade nytta av den egna planeringen och att de lärt sig från tidig 
ålder att ta eget ansvar.  
 
En svårighet i arbetet har varit att komma i kontakt med elever som varit betydelsefulla för 
oss att intervjua, då vissa lärare i grundskolans senare år har visat ointresse för att hjälpa oss 
med att komma i kontakt med dessa elever. De elever och lärare som ställt upp på intervjuerna 
har varit väldigt positiva och låtit sig intervjuas med glädje.  
 
Det har varit väldigt intressant att fördjupa sig i Montessorielevers förutsättningar vid vidare 
studier i grundskolans senare år då det är ett relativt outforskat område. En brist som vi ser 
med vår undersökning är att det inte finns någon konkret teoretisk litteratur till vårt syfte 
vilket har lett till att vi fått dra egna slutsatser, utan att kunna koppla det till någon litteratur. 
Vi har istället fått utgå ifrån elev- och lärarintervjuer som vi har fått ställa mot 
Montessorimetoden och Lpo94. En annan brist i undersökningen är att den är baserad på 
elever som kommer ifrån en och samma Montessoriklass och som haft samma lärare, vilket 
också gör att den inte kan ses som generell.   
 
Avslutningsvis vill vi säga att även om det varit ett tungt och stressigt arbete att skriva, har det 
varit roligt och intressant, där drivkraften har varit vår nyfikenhet till ämnet. Undersökningen 
har gett oss en tankeställare kring att det är viktigt att som lärare tänka på vilken nytta eleven 
har i framtiden av den pedagogiska metod som han/hon väljer i sin undervisning. Genom att 
ge dem en pedagogisk metod som de har användning av vid fortsatta studier, behöver eleven 
inte lägga ner tid och energi åt att lära sig ett nytt arbetssätt, utan kan istället lägga sin energi 
på att inhämta ny kunskap.    
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10   Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
      1.   Hej! Hur är det? 

2.   Hur har du haft det i skolan idag? Hur trivs du här i grundskolans senare år? 
3. Vad betyder Montessori för dig?  
4. Vad tyckte du om att gå på X? Trivdes du?  
5. Tycker du att du har några fördelar/nackdelar av att du har gått på X? Har du haft nytta 

av något som du lärt dig på X här i grundskolans senare år? 
6. Trivdes du med arbetssättet?  
7. Vad känner du främst att du har haft nytta av att ha gått på X? 
8. Är det något du saknar från arbetssättet från X?  
9. Vad skiljer sig mest i arbetssätt från grundskolans senare år mot X? 
10. Känner du att du har några fördelar i arbetssättet gentemot dina klasskamrater som inte 

har gått på X? 
11. Skulle du rekommendera andra att gå Montessori?  
12. Skulle du vilja att det fanns Montessoriinspirerade 7-9 skolor också? Skulle du i så fall 

valt att gå det?  
 
Lärarintervju 

1. Vilken är den största skillnaden som du ser att elever som har gått Montessori 
gentemot elever som gått i vanlig skola? 

2. Ser du att elever från Montessoriskolor har fördelar gentemot andra elever när de 
börjar i grundskolans senare år? Kunskapsmässigt, arbetsgångsmässigt, planering, 
självständigt arbete, kritiskt tänkande osv…. 

3. Ser du att elever från Montessoriskolor har nackdelar gentemot andra elever när de 
börjar i grundskolans senare år? Kunskapsmässigt, arbetsgångsmässigt, planering, 
självständigt arbete, kritiskt tänkande osv…. 

4. Vad känner du främst som lärare att elever som gått Montessori drar nytta av? 
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Bilaga 2 
 
Hej!  
 
Vi är två studenter som studerar på Lärarutbildningen vid Växjö universitet som skriver ett 
examensarbete. För att kunna skriva vårt arbete så behöver vi intervjua elever som tidigare 
gått på Bäckaslöv. Intervjuerna kommer vi att använda som en informationskälla till vårt 
examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är att genom litteratur och intervjuer få ökad 
kunskap om vilka för- och nackdelar de elever som har gått sex- årig montessoriskola har när 
de har börjat i grundskolans senare år. 
 
Intervjuerna sker på skolan och de är självklart frivilliga. Anonymiteten kommer givetvis att 
skyddas för ditt barn. 
 
De resultat vi får fram kommer att presenteras vid ett seminarium på vår lärarutbildning inför 
våra kurskamrater samt lärare.  
 
Om NI inte önskar att ert barn blir intervjuat så fyll i erat barns namn och skicka med lappen 
tillbaka till skolan senast torsdagen den 20 april. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitt barn heter____________________________________ och jag vill inte att han/hon blir 
intervjuad av er.  
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Angelica Brinck Paulina Pasma 
abrlb03@student.vxu.se ppalb03@student.vxu.se 
073- 3846483 070- 9963896  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


