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Abstract  

Åsa Kippel 

 

Montessoripedagogiken – En studie om en tidlös pedagogik? 

Montessori pedagogy - A study on a over time education? 

 

     Antal sidor: 29 

Syftet med mitt arbete är att undersöka huruvida Maria Montessoris pedagogik är förenlig med 

2000-talets skola. På vilket sätt pedagogerna inom montessoriskolorna i Sverige valt att arbeta för att 

förnya pedagogiken för att följa de nya styrdokument som kommit. Jag valde att göra en kvalitativ 

undersökning där jag intervjuade ett begränsat antal montessoripedagoger för att göra en bild av hur 

de förenade sin pedagogiska tanke med de nya läroplanerna och det faktum att man från och med 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, har ett betygskrav redan från 

årskurs sex. Resultatet visade att Montessoris pedagogik är högst aktuell och frånsett betygsättning  

inte utgör något större problem att förena med de nya läroplanerna. Betyg är inte förenligt med 

montessoripedagogiken och har aldrig varit. Några skolor har haft omdömen tidigare med måste nu, i 

och med Lgr 11 sätta betyg. Betyg gör att eleverna jämför sig med varandra vilket Montessori ansåg 

vara dåligt för den individuella utvecklingen hos eleverna.  Även det centrala innehållet i Lgr 11 

upplevs av några pedagoger som ett hinder i elevernas individuella utveckling då detta minskar 

möjligheterna för eleveran att arbeta med olika specialintressen pga. tidsbrist.   

 

 

Nyckelord: pedagogik, betyg, styrdokument, utveckling, läroplaner. 
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1 Inledning 
 

I över hundra år har Maria Montessoris pedagogik överlevt nya och ännu nyare 

pedagogiska rön. Med det kan man kanske dra slutsatsen att hennes pedagogik 

kan anses som tidlös. Den undervisning som användes i Sverige under en lång 

tid har förändrats till att mer och mer efterlikna montessoripedagogiken i 

mångt och mycket. Vi har gått från en strikt lärarledd undervisning där 

eleverna, i början av 1900-talet, skulle lära sig just det läraren sade, till att gå 

mot en friare syn på vad kunskap är och hur vi ska uppnå kunskap. Jag vill lära 

mig mer om montessoripedagogiken och skriva om de tankar och idéer som 

Maria Montessori redan under 1800-talet kom att arbeta med och som idag på 

2000-talet är etablerade inom vårt svenska skolväsen.    

Jag var nyfiken på att undersöka på vilket sätt den nya läroplanen, Läroplan för 

grundskola, förskoleklass och fritidshemmet 2011 (Lgr 11), är förenlig med 

montessoripedagogiken och vilka förändringar som skett om man jämför med 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

1994 (Lpo 94). Nedanstående citat ur Lgr 11 finner jag mycket förenligt med 

montessoripedagogiken och visar att Maria Montessoris grundtankar återfinns 

även i den svenska läroplanen och att man på många plan strävar åt samma 

håll. 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. 

Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och 

få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin 

förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.” (Lgr 11, s.8) 

”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja 

och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. 

Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 
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bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredställelse som 

det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Lgr 11, s. 10) 

Dessutom ville jag undersöka hur man som montessoripedagog arbetar med 

betygskravet som inte är en förenlig del av montessoripedagogiken. 

Ända tills år 2011 fanns möjligheten för montessoriskolor att inte ge betyg som 

enligt montessoripedagogiken skapar stress och är dåligt för självförtroendet 

när man hela tiden jämför sig med andra. Vissa montessoriskolor valde i stället 

att lämna omdöme som sedan kommunen i fråga behandlade när det gällde 

platser och val till gymnasiet. En väninna till mig i Lund som har tre barn på 

montessoriskolan där och själv är montessoriförskolärare berättade att alla 

elever från skolan där hennes son gått kommit in på sitt förstahandsval på 

gymnasiet. Lärarna är enligt henne mycket engagerade i elevernas gymnasieval 

och hjälper dem att söka sig till det program som lärarna i samråd med elever 

och föräldrar tror passar dem bäst.  

Nu finns inte denna möjlighet längre utan alla elever som går i skolan i Sverige 

ska ha betyg och det redan från årskurs sex. 
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur montessoripedagogiken och den nya 

läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 

går att förena och om pedagoger inom montessoriskolorna upplevt att de 

behövt ändra på sina metoder i klassrummet och i så fall på vilket sätt. Om 

förändringarna varit lätta eller svåra att genomföra och om de skiljer sig 

jämfört med Lpo 94.  Ett annat syfte är att undersöka pedagogernas inställning 

till betyg från årskurs 6 och om de upplever detta som ett problem utifrån sin 

pedagogiska metod. Hur har de arbetat med beytgskravet och vilken påverkan 

det haft för undervisningen. 

 

3 Frågeställningar 
 

Hur går det att förena montessoripedagogiken med Lgr11 utan att grundtanken 

i pedagogiken går förlorad?  

Hur påverkas den faktiska undervisningen inom montessoripedagogiken med 

nya läroplanen Lgr 11,  jämfört med Lpo 94? 

Hur påverkas verksamheten av att läraren nu ska betygsätta eleverna redan 

från årskurs 6? 
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4 Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer jag att ge en kort sammanfattning om Maria 

Montessoris liv, om hennes pedagogiska tanke, miljöns betydelse och om hur 

de senaste läroplanerna stämmer överens med montessoripedagogiken.  

 

4.1 Maria Montessori 
 

Maria Montessori föddes 1870 i den italienska staden Chiaravalle. Hon kom 

från en välbärgad familj och hade på så vis möjlighet att studera vilket inte 

tillhörde vanligheten under denna tidpunkt, speciellt inte för flickor och kvinnor 

(Signert, 2000). 

Maria Montessori läste medicin vid universitetet i Rom och blev landets första 

kvinnliga läkare (Signert, 2000). Hon började jobba med mentalt handikappade 

barn och insåg när hon studerade deras beteende att dessa barn hade mycket 

större utvecklingspotential än man tidigare trott. Det gällde att fånga barnens 

intresse och att på så vis hjälpa dem i sin utvecklingsprocess. Hennes önskan 

att förstå barnen gjorde att hon sökte all kunskap hon kunde i ämnet och fann 

inspiration i den franske läkaren Edouard Seguin (Montessori, 1998).   

Montessori blir så uppslukad av arbetet med barnen och deras möjlighet till 

utveckling och inlärning att hon beslutar sig för att lämna sitt yrke som läkare 

och ägna sig helt åt pedagogik. Hon studerar och fortsätter bygga upp sin egen 

pedagogiska tanke. År 1904 blir hon professor i pedagogik antropologi vid 

Roms universitet (Signert, 2000). 

I början av 1900-talet blir Montessori projektledare för ett 

slumsaneringsprojekt där hon har till uppgift att organisera aktiviteter för 

barnen i området. Då upptäckte hon att även friska barn följde samma mönster 

som de utvecklingsstörda barnen och började på så vis ta fram material som 

hjälpte barnen att utveckals och lära sig saker i takt med de olika 



5 
 

utvecklingsstadierna som hon kallade sensitiva perioder. Hon menade att barn 

är olika känsliga och intresserade av olika saker i dessa perioder och har på så 

vis lättare och svårare att ta till sig kunskap i olika skeden i livet. De åren som 

hon arbetade i slumprojektet anses som de viktigaste för utvecklingen av 

hennes pedagogik (Montessori, 1998). Montessori studerade barnen och såg 

deras iver att lära sig saker och deras vilja att utvecklas till självständiga 

individer. Hon insåg att man som lärare måste anpassa sig efter barnen och inte 

tvärtom. ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” blir ledorden som genomsyrar hela 

montessoripedagogiken och är hela grundtanken med läraren som en 

handledare till barnen i deras lärprocess. 

Montessori ser sig som helt opolitisk men hennes budskap om att fostra 

fredliga och demokratiska självständiga individer ogillades av bl.a. Hitler och 

Mussolini. Hon slutar sitt arbete på slumskolan eftersom hon tvingas lämna 

Italien och ger sig ut i världen för att sprida sitt pedagogiska budskap. Under 

andra världskriget tar hon sin tillflykt till Indien men slår senare ner bopålarna 

för gott i Nederländerna (Britton, 1994). Hennes arbete för fred och hennes 

övertygan att barnen kan lära sig att bli fredsälskande människor med rätt 

handledning i skola och hem har gjort att hon vid tre tillfällen nominerats till 

Nobels fredspris (Signert, 2000).  Maria Montessori dör 1952 av en 

hjärnblödning. Hon blev 81 år gammal. 

 

4.2 Pedagogik 
 

4.2.1 Miljöns betydelse 

 

Arbetsmiljön är en mycket viktig del inom montessoripedagogiken. Maria 

Montessori ansåg att om barnen får vara i en miljö som är inspirerande till 

lärande så kommer också barnen att lära sig saker på ett mer självklart och 

lustfyllt sätt. Ett barn är inte skapat för att bara sitta still i en bänk och lyssna 

utan barn lär sig på olika sätt. Somliga barn vill röra sig mycket, andra vill lyssna 

och så vidare (Signert, 2000). Alla barn måste få lära sig på det vis som gynnar 

henne eller honom utan att för den saken skull störa någon annan. Vilken 

sensitiv period man befinner sig i påverkar också hur man bäst lär sig och 

eftersom man inte befinner sig i samma period bara för att man är i samma 
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ålder gör att åldersintegrerade klasser är en självklarhet inom 

montessoripedagogiken. Äldre barn får lära sig att ta ansvar för de yngre och 

de yngre får i sin tur förtroende för de äldre barnen och behöver inte känna 

någon olustkänsla för att behöva umgås med äldre barn.  

Lokalerna i en montessoriskola ska vara öppna och allt material har sina 

bestämda platser. Materialet finns bara i en uppsättning så att barnen lär sig 

att vara rädda om det. Eleverna har inga speciella bänkar utan sitter på 

golvmattor eller vid bord som man själv vill och tycker passar för det arbete 

man håller på med. Sitt eget material har man i en låda eller mapp som man 

lätt kan ta med sig.  

Inom montessoripedagogiken anses miljön och materialet som mycket viktigt 

och ibland helt avgörande för hur inlärningen sker.  

Barnens lärmiljö ska vara anpassad så att de kan lära sig genom att ta eget 

ansvar utan att den vuxna pedagogen ”lägger sig i” för mycket (Montessori, 

1998). Självständighet är något bra som ger barnen möjliget till personlig 

utveckling. Montessori utvecklade ett brett material som till stor del är 

självrättande d.v.s. att barnen själv märker om de gjort rätt eller fel och på så 

sätt lär sig av sina egna ”misstag”. Pedagogens roll blir att presentera rätt 

material för barnen i den sensitiva period de befinner sig i (Signert, 2000). 

Genom att få tillgång till material efter utvecklingsstadie anses barnen kunna ta 

till sig kunskap på bästa sätt och med störst lust. Detta ställer stora krav på 

pedagogen att rätt kunna observera varje individ i skolan för att tillfredsställa 

just dennes behov i den utvecklingsfas eleven befinner sig i. Pedagogen ska 

dokumentera hur och vad varje elev uppnår för resultat och det är viktigt att 

eleven får veta vilka mål som ska uppnås i varje ämne. Därefter är det upp till 

eleven att lösa uppgiften på det sätt utifrån hur just denne lär sig bäst (Britton, 

1994). 

 

4.2.2 Synen på barnet och lärandet 

 

All inlärning ska utgå från helheten och därifrån arbeta sig in mot 

detaljkunskap. På så vis får barnen en förståelse att allt hör ihop och inte är 

små kunskapsöar som flyter runt helt skilda från varandra. Ett exempel är att 
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man börjar med att lära sig världskartan och därefter läser om de olika 

världsdelarna, länderna och hembygden (Hedlund, 1995). Man går från det 

stora till det lilla.  Ett annat exempel är att barnen inom 

montessoripedagogiken börjar lära sig skriva innan de kan läsa. Montessori 

hade under sina studier av barn upptäckt att intresset för att skapa text oftast 

började före deras intresse för att läsa väcktes (Montessori, 1998).  

 

4.2.3 Pedagogens roll 

 

Som montessoripedagog ska man ge eleven stor frihet och inte bestämma på 

vilket sätt eleven ska lösa sina uppgifter. Det är mycket viktigt att eleverna får 

lugn och ro i sin arbetsmiljö så att inte koncentrationen blir störd. Enligt 

montessoripedagogiken kommer barnen att göra om sina uppgifter tills det att 

de är helt nöjda och därmed uppnått önskat resultat och kunskap. Pedagogens 

roll blir här att observera arbetsgången och inte lägga sig i och styra barnets 

lärprocess (Signert, 2000). Montessori var emot tanken att barnen ”tävlade” i 

kunskap och härmed var hon inte någon förespråkare av betyg i skolan. Alla 

barn måste få utvecklas i sin egen takt utan att behöva jämföras med andra.  

För att ge betyg måste elevernas arbete bedömas och eleverna kommer, även 

om det inte är tanken, att jämföra sig med varandra.  

En annan sak som Montessori ansåg viktig för inlärningen vara att 

pedagogernas utseende inbjöd till professionalitet genom att vara rena och 

fräscha. Likaså ska allt material vara fint, helt och rent och bara finnas i en 

uppsättning. Det ska stå på bestämda platser i undervisningsmiljön och på ett 

sådant sätt att det lockar till sig barnens nyfikenhet (Montessori, 1998).   

 

 

4.3 Montessoripedagogiken, Lpo 94 och Lgr 11 
 

Här har jag valt att jämföra delar ur ett examensarbete från år 2000, gjort av 

Britta Holmberg och Katarina Ribbert, Montessoripedagogikens inverkan i 

kursplanen – på väg mot nya arbetssätt,  med den nya läroplanen Lgr11. Jag vill 
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se eventuella förändringar och hur pedagogen gör för att genomföra 

förändringarna i praktiken. 

 

4.3.1 Elevsynen 

 

Eleven som individ är fortsatt mycket viktig och betonas i Lgr11. Man gör 

mycket tydligt att alla elever ska ha rätt att lära sig efter sina egna 

förutsättningar och behov. I den nya läroplanen betonas också att man ska ta 

särskilt hänsyn till alla elevers tidigare erfarenheter. 

”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära” (Lpo 94, s 

11). 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Lgr 11, s.8). 

Montessori var emot att läraren avbröt barnen i deras arbete när de kommit 

igång med sitt arbete. Hon menade att de skulle få arbeta med den uppgift som 

fångade deras intresse och koncentration så länge de själv önskade utan att bli 

avbrutna för andra ämnen. Lpo 94 gav större utrymme än tidigare läroplaner 

att närma sig detta tankesätt då skolverket löste kraven om en fast timplan. 

Den nya läroplanen, Lgr 11, har på något vis återgått till att styra upp vad 

undervisningen ska innehålla eftersom det anses leda till en mer rättvis och 

likvärdig skola.  

”Läraren skall se till att alla elever oavsett kön, och social och kulturell 

bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll, samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och 

mognad.” (Lpo94, s.15) 

”Läraren ska svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar 

med stigande ålder och mognad,” (Lgr11, s.15). 
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I den nya läroplanen har man tagit bort ”oavsett kön, och social och kulturell 

bakgrund”.  

”Läraren skall utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande, stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel,” (Lpo94, s.14). 

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov,… (Lgr11, s.14). 

I och med den ändring som gjorts i den nya läroplanden jämfört med Lpo94 (se 

ovan) kan man se att Lgr11 här skiljer sig mer från Montessoripedagogiken än 

Lpo94. I den förra skulle läraren precis som inom montessoripedagogiken utgå 

från varje enskild elev medan pedagogen i den nya läroplanen ska ta hänsyn till 

men inte nödvändigt vis utgå från varje enskild individ. 

Miljöperspektivet ligger i tiden och vi blir mer och mer medvetna om att vi 

måste ändra vårt beteende för en global hållbar utveckling. Montessori var före 

sin tid i denna fråga och att hennes idéer om miljötänk är högst aktuella idag! 

”Skolan skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl 

närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv,” (Lpo 94, s. 10). 

”Genom ett miljöperspektiv får de möjlighet både att ta ansvar för den miljö de 

själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur 

samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling” (Lgr 11, s. 9). 

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i 

ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt 

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser” 

(Lpo 94, s.8) (Lgr 11, s. 9). 

Det går att konstatera att en stor del av innehållet och förhållningsättet är 

precis det samma i Lpo 94 och Lgr 11. Även här låg Maria Montessori låg före 

sin tid och hade samma idéer som vi idag anser vara moderna, om än självklara.  

”Montessoriundervisningen strävar efter att skapa harmoniska elever som 

fungerar med självtillit och tar hänsyn till andra” (Holmberg och Ribbert). 
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”Alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste 

gruppen” (Lpo 94, s.10) (Lgr 11, s.12). 

”Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling” (Lpo 94, s.8) (Lgr 11, 

s.10). 

 

 

4.3.2 Synen på lärarens roll 

 

Maria Montessoris pedagogiska tanke utgår från att barnen vill lära sig och har 

en inre drivkraft att så göra. Lärarens roll blir därför att som handledare hjälpa 

barnen att hjälpa sig själva. Som handledare ska läraren se till att miljön 

stimulerar eleverna att vilja lära sig nya saker och att med hjälp av rätt material 

som presenteras för eleverna göra inlärningen spännande och intressant.   

Då alla barn utvecklas efter samma mönster men inte alltid i samma takt är det 

svårt att förena montessoripedagogiken med de nationella proven som kräver 

att alla elever har samma kunskaper vid samma tillfälle. En tydlig tanke inom 

montessoripedagogiken är att eleverna aldrig ska behöva tävla med andra 

elever eller sig själv när det gäller kunskap. Detta motverkar den lustfyllda 

inlärningen och sänker barnens självkänsla. Betyg är något som inte finns med i 

montessoripedagogikens tanke utan något som är påtvingat 

montessoripedagogerna i dagens Sverige.  

”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” 

(Lpo 94, s. 14). 

”Läraren ska stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna 

förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel,” (Lgr 11, s.14) 

”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter 

sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 

förmåga (Lpo 94, s. 14) (Lgr 11, s. 14) 
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4.3.3 Helhetsperspektivet 

 

Montessoripedagogiken utgår från att barnen ska lära sig från det stora till det 

lilla. Att barnen börjar med att se helheten och först därefter närmar sig 

detaljerna. Det är ett ämnesövergripande arbetssätt där barnen från början ser 

att saker och ting har ett större samanhang. Hela världen och samhället blir 

mer överskådlig på så sätt för eleverna (Hedlund, 1995).  Läroplanen 

förespråkar ämnesövergripande arbete av samma anledning.  

”Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjligheter 

till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang och får möjlighet att arbeta 

ämnesövergripande” (Lpo 94, s. 14) (Lgr 11, s.14). 

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola känner till 

förutsättningarna för en god miljö och förstår grundläggande ekologiska 

sammanhang” (Lpo 94, s. 12).  

”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har fått 

kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,” 

(Lgr 11, s.14). 

”Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva 

och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Lpo 94, s.8). 

 

4.4 Betygens roll i grundskolan 
 

Betyg har varit en naturlig del av den svenska skolan under en lång tid. I och 

med Lgr 11 måste nu även alla montessoriskolor betygsätta sina elever från 

årskurs sex. Tidigare har många montessoriskolor kringgått betygsättning och i 

stället gett sina elever omdömen som sedan värderats av kommunerna inför 

gymnasievalen. Här kommer en sammanfattning av betygssystemen från 60-

talet och framåt.  

Hur man sätter betyg och vilket betygssystem som använts i skolorna har 

varierat under åren. Fram till 1960-talet användes det absoluta betygssystemet 

med en betygsskala från A-C, där A innebar högsta betyg och C underkänt. 
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Betyg delades ut redan från årskurs ett och barnen betygsattes både vad gällde 

kunskap men också efter uppförande.  

Det relativa betygssystemet kom med Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr62). 

Även här fick eleverna betyg från och med årskurs ett.  Man ändrade 

betygsformen från A-C till 1-5 där ett var det lägsta betyget och fem det högsta. 

”Betygen skulle fördelas enligt en femgradig skala där det framgick hur många 

procent av alla elever som skulle ha ett visst betyg” (Skolverket, 2008, s.2). 

Systemet blev snabbt kritiserat för att vara mycket orättvist.  

En ny läroplan kom redan 1969, Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr69) och 

många hade nog hoppats på att slippa det orättvisa betygssystemet. Trots 

detta behöll man det relativa betygssystemet men ändrade så att eleverna bara 

fick betyg vårterminerna i trean, sexan och sjuan samt både höst och vår i 

årskurs åtta och nio. Betyg i ordning och uppförande togs bort.  

När Lgr 80 trädde i kraft hade man tagit bort det relativa betygssystemet. 

Eleverna fick nu betyg enbart i årskurs åtta och nio, både höst och vår. 

Betygsskalan var femgradig och medelbetyget var tre. Det fanns ingen bestämd 

procentsats för de olika betygsgraderna.  

Kanske var det den största förändringen i skolans historia när läroplanen Lpo94 

släpptes. En helt ny syn på lärande och kunskap kunde nu skådas. Man ändrade 

betygsstegen från sifferbetyg till IG (icke godkänd) till MVG (mycket väl 

godkänd).  Timplanen avskaffades vilket gjorde att skolan fritt kunde planera 

sin verksamhet på ett helt annat vis.  

I och med den nya läroplanen Lgr11, har man återigen ändrat betygstegen. Det 

som nu gäller är betyg A-E, där A är bäst och E sämst. Betyg kommer att finnas 

från och med årskurs sex. Nationella prov kommer att ändras från år tre, fem 

och nio till år tre, sex och nio. Det finns nu också nationella prov i fler ämnen än 

som innan svenska, matematik och engelska.  Den nya läroplanen har återgått 

en aning till att ”styra upp” vad det är eleverna ska lära sig under sin skolgång 

med ett centralt innehåll. Detta för att försöka göra skolan mer likvärdig.  
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4.5 Sammanfattning 
 

I detta kapitel har jag berättat om Maria Montessori och bakgrunden till och 

grundtanken i hennes pedagogik. Därefter har jag gjort en jämförelse mellan 

montessoripedagogiken och läroplanerna Lpo 94 och Lgr 11. Kapitlet avslutas 

med lite betygshistorik. Syftet med kapitlet var att ge en samlad bild av hur 

Montessoripedagogiken och den traditionella skolan närmat sig varandra över 

tid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5 Metod 
 

5.1 Val av metod 
 

Metodvalet har till stor del styrts av att jag vill få fram lärarnas perspektiv - vad 

de tycker är viktiga och betydelsefulla förändringarna i arbetet som 

Montessoripedagoger, nu när läroplanen har ändrats och att de dessutom fått 

ett betygskrav att ta ställning till. Metoden är kvalitativ och med denna metod 

kan man beskriva de processer som uppkommer och man kan få en djupare 

förståelse för forskningsresultatet. Skillnaden mot en kvantitativ forskning är 

att man i en kvalitativ forskning har ett relativt begränsat material istället för 

som i den kvantitativa forskningen ha en mängd insamlat material som man 

behandlar statistiskt (Kvale, 1997). Eftersom jag valt att arbeta utifrån 

intervjuer så fann jag det mest passande med den kvalitativa forskningen då 

denna bygger mer på ord än siffror som i den kvantitativa forskningen (Bryman, 

2001). Det gör också att förståelse och tolkning är en viktig del av 

undersökningen vilket innebär att den hör hemma i den hermeneutiska 

forsknings-traditionen. 

 

5.2 Urval och bortfall 
 

För att finna Montessoriskolor i Sverige gjorde jag en sökning på internet med 

hjälp av sökmotorn Google. Då min frågeställning bland annat gäller 

betygsättning gjordes ett urval av Montessoriskolor med undervisning i årskurs 

sex och uppåt. Jag kontaktade skolorna per telefon, presenterade mig och 

berättade om mitt examensarbete och mina frågeställningar. Av de tio 

kontaktade skolorna var nio positiva till att medverka i undersökningen och 17 

pedagoger på dessa skolor kontaktades för att tillfrågas om de ville delta i en 

intervjuundersökning. 

Av de 17 pedagoger på nio skolor som fick intervjufrågorna var det endast åtta 

pedagoger från sju skolor som svarade. Bortfallet påverkar naturligtvis 

resultatet men trots upprepade påminnelser via telefon och e-post saknades 

nio pedagogers svar på intervjufrågorna.  
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5.3 Genomförande 

 

5.3.1 Kontakt med skolorna 

 

Jag kontaktade de utvalda skolorna per telefon och bad att få prata med de 

pedagoger som undervisade i årskurs sex eller högre och hade 

betygssättningsansvar. Pedagogerna fick information om syftet med mitt 

examensarbete, hur data skulle samlas in och behandlas samt varför deras 

medverkan var viktig för mig. 

  

5.3.2 Intervjufrågor 

 

Efter telefonkontakt skickades sju öppna intervjufrågor (se bilaga 1) till de 

utvalda informanterna (Montessoripedagoger med betygsättningsansvar). Fyra 

frågor berörde Montessoripedagogiken och läroplaner, två berörde 

Montessoripedagogiken och betygsfrågan och en fråga berörde 

Montessoripedagogiken och 2000-talets skola. 

 

5.3.3 Datainsamling 

 

Intervjufrågorna skickades via e-post till de 17 utvalda pedagogerna under 

veckorna 19 och 20. Informanterna fick två veckor på sig att besvara 

intervjufrågorna. Endast tre besvarade frågorna inom den avsatta tiden. Efter 

påminnelser via e-post och telefon kom ytterligare fem svar in. Två av svaren 

kom från män och sju från kvinnor. 

 

5.4 Bearbetning och analys 
 

När intervjusvaren kom in läste jag igenom dem, dels för att säkerställa att 

informanten förstått frågorna och lämnat användbara svar, dels för att få en 

övergripande förståelse för informantens intervjusvar. Efter det att alla svaren 
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kommit in analyserades svaren från samtliga informanter fråga för fråga. För 

varje fråga noterade jag både likheter och olikheter mellan informanternas svar 

och jag registrerade också meningsbärande textenheter och nyckelord. Svaren 

kategoriserades efter grundinställning för varje fråga (t.ex. positiv eller negativ 

till betyg) och de nya frågeställningar som väcktes av svaren noterades (t.ex. 

vad innebär det att kravet på dokumentation ökar?).  

 

5.5 Trovärdighet och äkthet eller reliabilitet och validitet 
 

5.5.1 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet och validitet används oftast vid kvantitativa studier. Reliabiliteten 

uttrycker tillförlitligheten i mätningen dvs. blir resultatet detsamma om man 

upprepar undersökningen och är resultatet oberoende av vem som utför 

undersökningen. Validiteten är ett mått på hur giltig undersökningen är dvs. 

om man verkligen mäter det man vill mäta. Reliabilitet och validitet kan 

användas för att värdera kvalitativa studier, men vanligen används istället 

begreppen trovärdighet och äkthet (Kvale, 1997).  
 

5.5.2 Trovärdighet och äkthet 

 

Trovärdighet kan uttryckas i tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och bekräfta sin forskning. Tillförlitlighet är ett mått på hur 

väl forskarens och informantens bild av den verklighet som undersöks 

överensstämmer. Överförbarhet beskriver hur överförbara resultaten är till ett 

annat sammanhang. Pålitlighet visar hur fullständigt och tillgängligt 

forskningsprocessen har beskrivits. Möjlighet att styrka och bekräfta visar i 

vilken mån forskarens egna värderingar och undersökningens teoretiska 

inriktning har påverkat resultatet (Bryman, 2001).  

För att säkra trovärdigheten i min undersökning har jag varit noga med att 

informera mina informanter om syftet med undersökningen och den 

bakgrundsinformation som ligger till grund för frågeställningarna i studien 

(tillförlitlighet). Förutsättningarna för undersökningen, sammanhanget och 

forskningsprocessen beskrivs på ett fullständigt och tillgängligt sätt och 
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examensarbetet granskas i flera steg av handledare, opponent och examinator 

(överförbarhet och pålitlighet). I samma process granskas också vilken 

omfattning mina egna värderingar och undersökningens teoretiska inriktning 

har påverkat resultatet (möjlighet att styrka och bekräfta). 
 

Äkthet omfattar mer generella frågor och kan formuleras i termer som 

rättvisande bild och olika kriterier av autenticitet. Rättvisande bild beskriver 

hur utförligt olika åsikter och uppfattningar som finns bland informanterna har 

redovisats i undersökningen. Autenticitetens olika kriterier beskriver hur 

undersökningen påverkat de medverkandes tankar och förståelse om sin 

sociala situation, hur man kan förändra den och vilka åtgärder som krävs 

(Bryman, 2001). 

För att säkra äktheten i min undersökning har jag varit noga med att välja 

intervjufrågor som inte kan missuppfattas och att utförligt redovisa de åsikter 

som kommit fram (rättvisande bild). Kontakten med informanterna och 

intervjufrågorna gör att de tänker igenom arbetssituation och arbetssätt, alla 

medverkande kommer också att få en kopia av examensarbetet (autenticitet).     

 

5.6 Forskningsetiska principer 
 

Det finns fyra forskningsetiska principer inom den humanistisk- 

samhällsvetenskapliga forskningen. Syftet med dessa är att reglera förhållandet 

mellan forskaren och undersöknings deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Informationskravet, vilket innebär att forskaren är skyldig att informera 

om syftet med uppgiften. 

 Samtyckeskravet, vilket betyder att deltagandet skall vara frivilligt 

 Konfidentialitetskravet vilket innebär att alla i undersökningen ingående 

personer ska ges största möjliga konfidentialitet  

 Nyttjandekravet som innebär att insamlade uppgifter endast används i 

forskningsändamål  

Jag har följt ovanstående principer i min arbetsgång. Montessoriskolornas 

pedagoger informerades om frågeställningar och syftet med undersökningen. 
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Informanterna svarade frivilligt på frågorna och deras identitet går inte att 

fastställa när man läser mitt examensarbete. Efter avslutad kurs (när 

examensarbetet är godkänt) kommer insamlat material att makuleras och 

informanterna kommer att få en kopia av examensarbetet.   

 

5.7 Metodkritik 
 

Valet av metod har i hög grad styrts av den tid som finns tillgänglig och 

Montessoriskolornas geografiska spridning. Både formen för intervjuerna och 

det stora bortfallet påverkar naturligtvis resultatet men trots det anser jag att 

metoden är användbar och att intervjusvaren har stor relevans för de 

frågeställningar som studien avser att belysa.  Hade man gett informanterna 

längre tid än 14 dagar på sig att besvara frågorna och om man skickat fler 

påminnelser hade det kanske inkommit fler svar men den tiden fanns inte.  Det 

vore bättre om jag kunnat göra intervjuer där jag träffat pedagogerna och ställt 

frågorna direkt till dem men detta var heller inte genomförbart med tanke på 

den tidsåtgång detta skulle ha krävts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

6 Resultat och analys 
 

Här refererar och analyserar jag de svar jag fått in på mina intervjufrågor. Jag 

har valt att bearbeta frågorna var för sig så att man läser in resultat och analys 

fråga för fråga.  

 

Som metod för att få underlag att arbeta med skickade jag ut intervjufrågor via 

mail till sjutton pedagoger men fick endast in åtta svar. 

 

De nya läroplanernas påverkan på montessoripedagogernas arbete.  

På vilket sätt har ditt arbete som montessoripedagog påverkats när det kommit 

nya läroplaner? 

 

Fyra av de tillfrågade pedagogerna tycker inte att deras arbete påverkats på 

något sätt av att läroplanerna ändrats. En anser att det har varit positivt därför 

att man varit tvungen att stanna upp och tänka över sin undervisning. 

Ytterligare en pedagog tycker att uppföljningen blivit bättre i och med de 

individuella utvecklingsplanerna. Betygskravet är mycket negativt finner en av 

pedagogerna och anser därför att den nya läroplanen haft negativ betydelse för 

hans/hennes arbete som pedagog.  En pedagog konstaterar att arbetet ändrats 

på så vis att de på arbetsplatsen behövt bli mer tydliga av vad som förväntas av 

eleverna enligt de nya styrdokumenten. Nästan alla finner att arbetsbördan 

blivit större med mer administrativa uppgifter.  

 

När timplanen försvann, med Lpo 94, närmade sig läroplanen och 

montessoripedagogiken varandra på ett mycket viktigt plan. Enligt Montessori 

ska man inte ”indela dagen efter schema, utan bara ha en bestämd start och 

sluttid och en bestämd tid för lunch” (Signert, 2000).  I och med att timplanen 

tas bort finns denna möjlighet även i den vanliga skolan. Enligt läroplanen (Lgr 

11) ska läraren genom utvecklingssamtal och den individuella 

utvecklingsplanen främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 

vilket gjort att pedagoger inom montessoriskolan blivit bättre på att göra 

tydligt för sina elever vad som krävs av dem i skolan för att uppnå de mål som 

sätts och att uppföljningen också blivit bättre. Betygskravet är det som är 

svårast att förena med montessoripedagogiken eftersom Montessori var 
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mycket bestämd i sin åsikt om att betyg är något som hämmar utvecklingen 

och riskerar att försämra ett barns självkänsla eftersom vi alla utvecklas olika 

och på så vis omöjligt kan vara mogna för att uppnå samma mål vid samma 

tidpunkter i livet (Montessori, 1998) 

 

 

Förändringar i arbetssätt? 

Hur har du behövt lägga om ditt arbete när Lgr 11 trädde i kraft? 

 

Endast en pedagog anser sig inte behövt lägga om sitt arbete alls. De andra 

svarar att de måste ändra sitt arbete så till vida att de måste anpassa sig till de 

nya riktlinjerna. En svarar att de spontana projekten blivit färre och att tiden 

upplevs som knapp. Arbetet med framför allt sexorna har gjort att de fått 

mindre valfrihet eftersom de måste arbeta med det de har kvar i det centrala 

innehållet inför årskurs sju. De andra tycker bl.a. att just det centrala innehållet 

gjort att de behövt ändra sitt upplägg lite jämfört med tidigare. En berättar att 

de behövt lägga mer tid på mentorsamtal för att stämma av med eleverna så 

att dessa förstått vad som förväntas av dem, vilket upplevts som positivt. 

Någon beskrev att det blivit än mer viktigt att tala om vilket ämne ett arbete 

gäller för att kunna anknyta till läroplanen och att det inte alltid stämmer 

överens med montessorisk ämnesindelning. 

Läroplanen och montessoripedagogiken har närmat sig väsentligt men ändå är 

det tydligt att man behövt anpassa sig i montessoriskolorna till den nya 

läroplanen, Lgr 11. Enligt Montessori är det viktigt att eleverna själva får välja 

att arbeta med den uppgift som han eller hon önskar under den tid som man 

känner att man behöver på sig. Läraren ska inte lägga sig i och skynda på 

arbetet (Signert, 2000). Detta blir av naturliga skäl svårare nu när det centrala 

innehållet styrts upp och måste följas av samtliga pedagoger verksamma i 

skolor i Sverige.  

 

Synen på betyg relaterad till montessoripedagogiken. 

Vad anser du om betyg och hur förenar du det med montessoripedagogiken? 

 

Ingen av de som jag intervjuat tycker att betyg är något positivt i sig och de 

tycker det rimmar illa med Montessoris pedagogiska tanke. Tre av dem tycker 
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det är direkt dåligt och att det försämrar för eleverna. En anser inte att det har 

någon speciell betydelse så länge man är tydlig och berättar för eleverna vart 

de befinner sig vid löpande samtal.  En annan tycker att individtänket minskar 

och att specialintressena på så vis får mindre plats. När man blir tvingad att 

betygsätta eleverna tappar man synen av barnet och måste göra en bedömning 

utifrån vissa kriterier och jämföra eleverna med andra vilket inte var fallet 

förut, svarar en av de intervjuade. Ytterligare en pedagog tycker att 

betygsystemet är fyrkantigt och att det begränsar eleverna.  

 

Betygskravet är helt klart den del som är svårast för montessoripedagogerna 

att anpassa sig till. Några av de intervjuade arbetade redan med att sätta betyg 

medan andra använt sig av personliga omdömen. Generellt var alla emot betyg 

men man hade ändå olika inställning till dem. I och med Lgr 11 finns  

betygskravet från år sex och det är ett faktum som inte går att bortse ifrån. 

Montessori var mycket tydligt i sin uppfattning om att betyg är som att jämföra 

barn med varandra och att det är direkt skadligt för utvecklingen (Signert, 

2000). Eftersom alla, enligt Montessoir, utvecklas i olika känsliga perioder kan 

man omöjligt bedöma alla efter samma tidsschema (Signert, 2000). Nina 

Hedlund skriver i sin bok, Följ barnet s.80, ”Lärarauktoriteten, 

kadaverdisciplinen, bestraffningarna och betygen i de lägre klasserna är nu ett 

minne blott…” angående dagens moderna skola och Lpo 94. Nu gör betygen 

intåg i de lägre klasserna igen vilket rimmar dåligt med Montessoris 

pedagogiska tanke.   

 

Förändringar av arbetssätt relaterat till betygsättning. 

Har du fått ändra ditt arbete nu när det ska sättas betyg redan från årskurs 6? 

 

Alla är överens om att det kommer att kräva en förändring av arbetet men på 

olika vis. Kursplanerna måste följas mer strikt för att kunna följa det centrala 

innehållet. Någon är rädd för att detta kommer minska spontaniteten och 

kreativiteten och säger till och med att man är rädd för att detta kommer göra 

att man tappar gnistan som lärare! Det kommer krävas tydligare rutiner och 

bra överlämningar där tidigare lärare detaljerat klargör hur varje elev ligger till 

för att kunna betygsätta eleverna efter endast en termin säger någon som 

arbetar i en sex till nio skola och alltså får eleverna samma termin som första 
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betyget ska sättas.  En tror inte att det kommer bli någon större skillnad 

eftersom att det i den individuella utvecklingsplanen också görs en 

måluppfyllnad.  

 

Pedagogerna måste ändra sin undervisning för att kunna sätta betyg. Man 

måste följa det centrala innehållet för att ha rätt underlag att bedöma. Lgr 11 

är tydlig i vad som ska ingå i undervisnigen och detta medför att det blir svårare 

att hinna med sådant som eleverna själva väljer och har ett specialintresse för. I 

läroplanen, står att ”alla elever ska få ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll” (Lgr 11, s.15) vilket väl stämmer 

överens med montessoripedagogiken men vilken blir svårare att upprätthålla 

då det centrala innehållet blivit mer uppstyrt.  

 

Vad anser du vara den största skillnaden för din undervisning när man gick från 

Lpo 94 till Lgr 11? 

Här har jag fått väldigt korta svar. Pedagogerna ser ingen större skillnad mer än 

att det centrala innehållet är mer styrt och ger mindre tolkningsutrymme. 

Tydligheten över vad som krävs framgår mer i Lgr 11. 

 

Är montessoripedagogiken lätt att förena med nya läroplaner? 

Samtliga tycker att montessoripedagogiken till största del är lätt att förena med 

både Lpo 94 och Lgr 11. Man tycker att svårigheten ligger i att skolan blir mer 

styrd till det mätbara.  En av de jag intervjuat svarar att den ökande 

administrationen och dokumentationen förvisso ökar arbetsbördan men ändå 

gör att man måste stanna upp i sitt arbete och tänka efter vad och varför man 

gör och att det är något bra! Även i denna fråga poängterar man att det 

centrala innehållet är något som begränsar.  

 

Eftersom timplanen avskaffats och det poängteras i läroplanen att skolan ska 

ansvara för att ”alla elever som genomgått grundskolan ska kunna lära utforska 

och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin 

egen förmåga” (Lgr 11), är det en stor likhet med Montessoris grundtanke. 

Detta gör att montessoripedagogiken är lätt att förena med de nya 

läroplanerna. Det som blir svårt är att bibehålla elevernas inflytande över vad 

och när de ska arbeta med olika uppgifter. Hedlund (1995) skriver att det är 
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viktigt att varje barn får arbeta med sitt material så länge denne behöver och 

känner sig motiverad att fortsätta. Detta är något som är svårt att upprätthålla 

då alla elever förväntas uppnå samma mål vid samma tidpunkt för att på så vis 

kunna få betyg i de olika ämnena.  

 

Är det något inom montessoripedagogiken som du ogillar eller som du anser 

oförenligt med 2000-talets skola? 

 

Två av de tillfrågade tycker inte att det finns något som de ogillar eller är 

oförenligt med dagens skola. De andra ser inga större problem men poängterar 

att man så klart måste förändra vissa saker och applicera pedagogiken i vår 

samtid. En pedagog skriver att en del känns förlegat men att det inte är några 

större problem att förnya sig i Montessoris anda. Det kan t.ex. vara sådant som 

att man förnyar sitt material med tekniska hjälpmedel som inte fanns 

tillgängliga när Montessori själv var verksam och utarbetade sin pedagogik.  

 

Montessori skriver i sina böcker om lärarinnan, alltid ur ett kvinnligt perspektiv. 

I läroplanerna beskrivs alltid pedagogen ur ett könlöst perspektiv som läraren. 

En del av Montessoris pedagogiska tanke rör den religiösa utbildningen 

(Montessori, 1998). Här beskrivs hur man upprättat en religiös utbildning i form 

av en kyrka speciellt för barnen. Kyrkan var katolsk eftersom Montessori själv 

levde och verkade i ett katolskt samhälle. Präster hade gudtjänster och höll i 

undervisningen för barnen. I dagens skola är det tydligt att detta inte är ett 

alternativ när man följer skollagen och Lgr 11. Syftet som står att läsa i Lgr 11 

under religion är följande, ”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta 

till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i 

det egna samhället och på andra håll i välden” (Lgr 11, s.186). Det är en 

naturlig utveckling eftersom samhället gått från att vara religiöst till att bli mer 

sekulariserat.  

 

Genom mina intervjufrågor kom jag fram till att montessoripedagogiken till 

största del är lätt att förena med den nya läroplanen, Lgr 11. Det pedagogerna 

har fått ändra på i sin undervisning är att de blivit mer styrda av det centrala 

innehållet som gjort det svårare för eleverna att få tid till sina specialintressen. 

Ingen av de intervjuade pedagogerna ser betyg som något positivt och det har 
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krävts mer dokumentation och fler individuella samtal med varje elev för att 

säkerställa att eleverna förstår vad som krävs för att uppnå betygskriterierna. 
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7 Diskussion 
 

Denna studie visar att montessoripedagogikens grundtanke inte alls går 

förlorad i och med den nya kursplanen. De flesta montessoripedagogerna 

finner inga som helst problem med att implementera Lgr 11 med sin 

pedagogiska tanke. Några ser det som ett hinder att det centrala innehållet blir 

mer styrt och att det på så vis ges mindre utrymme till specialintressen.  

 

Undervisningen ändras för de flesta marginellt. Även här gör det nya centrala 

innehållet att några känner sig begränsade och är rädda att inte hinna med 

sådant som eleverna vill göra men som måste bortprioriteras p.g.a. av allt som 

måste hinnas med.  Det ökade kravet på dokumentation tar tid från 

pedagogernas tid med eleverna och några känner en viss stress inför detta. 

Andra såg det som något bra och tyckte att det gjorde att man var tvungen att 

tänka till varför man gjorde på vissa sätt och ifrågasätta sig själv och sitt arbete 

för att se om man kunde hitta nya och bättre sätt för att utvecklas som 

pedagog.   

 

Frågan om betyg var däremot den där svaren spretade mest. Några såg det 

som en självklarhet i den moderna skolan och var inte så bekymrade över 

betygskravet. Andra hade mycket svårt i att anpassa sig till detta krav. Somliga 

pedagoger uppfattade att deras elever fann betygen som en sporre att kämpa i 

skolan och att det blev ett kvitto på att man arbetat mot och nått sina uppsatta 

mål. De lärare som var helt emot betyg kände tvärt om att betygen är helt 

oförenliga med Maria Montessoris tankesätt och att det hämmade eleverna i 

deras utveckling och lust till att lära. Alla var överens om att man måste göra 

klart för varje elev vad kunskapskraven gäller och vad som krävs för att man ska 

få ett visst betyg. Uppföljning och individuella diskussioner måste ske löpande 

med varje elev.  

 

Somliga montessoriskolor jobbat mycket med den nya läroplanen medan andra 

tagit det mer med ro och jobbar på som förut.  I stort sett verkar det som om 

undervisningen inte har behövt ändras så mycket jämfört med Lpo 94 men att 

det centrala innehållet har gjort att man i vissa ämnen behövt lägga till, ta bort 
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och helt enkelt ändra om lite i upplägget för att få med det som läroplanen 

kräver.  

 

Jag tycker mig kunna se, utifrån svaren på intervjufrågorna, att de flesta 

montessoripedagogerna är positiva till hur utvecklingen gått inom skolverket 

de sista åren. Den pedagogiska ideologi som montessoripedagogerna 

förespråkar har fått ett brett erkännande och är på många sätt en naturlig del 

av varje pedagogs tankesätt i dagens svenska skolor. Det som ses som ett 

problem är just betyg och till viss del att det centrala innehållet i läroplanen 

som ses som en broms istället för en utveckling. Argumentet om att det 

centrala innehållet gör skolan mer likvärdig får gehör från vissa av de 

montessoripedagoger som jag intervjuat men ses trots det ett problem 

eftersom det minskar möjligheten till ett fullt ut individanpassat arbetssätt. 

Vissa av de montessoriskolor som jag varit i kontakt med använde sig redan av 

betyg men andra däremot måste nu gå från omdöme till betyg. Jag upplevde 

att några av de pedagoger som jag intervjuade var mycket störda av det faktum 

att man nu var tvungen att sätta betyg på eleverna. Man hade svårt att förmå 

sig till det då det stred fullt ut från den pedagogiska tanke om hur ett barn 

utvecklas till att vilja lära sig saker och ingjuta kunskap som man tagit till sig i 

sin montessoriutbildning. Betyg gör att elever tävlar mot varandra och sätter 

allt för stor press som kan vara helt förödande för glädjen att vilja lära sig nya 

saker. Andra såg betygen som ett måste och tyckte till och med att det kunde 

sporra eleverna till att göra ännu bättre ifrån sig. Jag funderade mycket över 

det faktum att man såg så olika på betygsfenomenet och tror att man kanske är 

påverkad av hur man själv upplevt betyg när man gått i skolan.  

 

Vad jag förstått är det också betydligt fler skolor med montessoriinriktning i de 

lägre åldrarna där man inte behöver sätta några betyg. Materialet som är 

framtaget av Maria Montessori är också anpassat för mindre barn. Det material 

som finns för de äldre barnen/ungdomarna är sådant som 

montessoripedagogerna själva fått utforma och anpassa så att det passar för 

pedagogiken. Moderna hjälpmedel som datorer och annan teknisk utrustning 

fanns inte att tillgå när Maria Montessori utvecklade sin pedagogiska tanke 

men måste idag bli en naturlig del för dagens skolungdomar. På så vis måste 
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man utveckla och modernisera montessoripedagogiken vilket inte verkar ställa 

till några större bekymmer vad jag tycker.  

 

Några av de pedagoger som jag ”talat” med uttrycker en frustration över allt 

pappersarbete som lagts till arbetsbördan. Dock tycker jag att just detta faktum 

om den ökade administrativa delen av lärarjobbet är något som jag hör vara en 

belastning i vilken skola som helst. Några lärare har till och med antytt att om 

utvecklingen inte bryts så är man inte intresserad av att arbeta som lärare 

längre då arbetet med eleverna minskat så till den grad att man inte finner 

någon arbetsglädje längre.   

 

Jämfört med Lpo 94 verkar det inte ha skett några större förändringar inom de 

montessoriskolor som jag haft kontakt med. De flesta jag pratade med sa sig 

inte behövt ändra något eller nästan inget. Min slutsats av detta blir att 

montessoripedagogiken är en pedagogik som lätt går att anpassa till de krav 

som skolverket sätter på dagens svenska skolor! 

Att skolan utvecklas och förändras är något som är ofrånkomligt precis som 

hela det övriga samhället ständigt är i förändring. Politiska vindar, mode och ny 

forskning. Allt blir påverkat, så också skolan.  

Blickar man tillbaka 150 år är det inte mycket som är sig likt i en svensk skola. 

Ändå är det under denna tid som Montessori utarbetar sin pedagogiska tanke. 

En pedagogik som i högsta grad är aktuell i dagens svenska skolor.  

Maria Montessori vigde sitt liv åt att förmedla sin pedagogik över hela världen 

och man måste väl ändå säga att hon lyckats bra! Det finns montessoriskolor 

och skolor med montessoriinriktning över stora delar av välden. De länder som 

vill att barnen ska utvecklas till demokratiska och tänkande medborgare är 

öppna för att låta pedagoger arbeta efter Montessoris filosofi. I länder med 

mer absolut styre har montessoripedagogiken inte haft någon framgång, av 

naturliga skäl…  

Det är mycket intressant att läsa om hennes tankar om hur allt hänger ihop. Att 

barnen är vår världs framtid är ju helt uppenbart men man får ändå en känsla 

av att många idag glömmer detta och bara ser till sin egen morgondag. 

Montessori var mycket engagerad i freds och miljöfrågor vilket betonas tydligt i 
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den nya läorplanen. För mig känns det som om Montessori var före sin tid. Jag 

tror att hon säkert ”sådde” många frön som nu har fått mogna och kan blomma 

ut. Kanske är världen på många ställen först nu riktigt mogen för att förstå 

hennes pedagogiska tanke fullt ut.  

Att samhället utvecklas och att det kommer moderna hjälpmedel så som 

datorer, mobiltelefoner och tv-apparater känns heller inte som något som 

ställer till det för montessoripedagogiken. När jag gjorde mina intervjuer så 

ansåg montessoripedagogerna att den nya teknologin var ett helt naturligt 

tillskott till det material som deras elever uppmuntras använda för att nå 

kunskap på ett lustfyllt sätt.  

Något som jag reagerade på och som jag däremot kände var lite omodernt var 

detta med att pedagogerna skulle ha ett vårdat och fräscht yttre. Det är ju klart 

att man som lärare ska vara hel och ren men om det innebär att man inte får 

klä sig hur man vill så kan jag känna att detta kan undertrycka eleverna att våga 

visa vem de verkligen är, om inte deras lärare får göra det. Dessutom beskriver 

Montessori pedagoger endast ur ett kvinnligt perspektiv! Tyckte hon inte att 

män skulle vara lärare? Det känns ju lite förlegat. 

En annan sak som var svårt var att sätta sig in i var om man har en elev med 

t.ex. ADHD. Hur får man denne att sitta tyst och inte störa sina klasskamrater? 

Jag tror inte att barn vill störa andra men att det kan bli så av olika skäl. Barn 

som har lätt för anpassa sig tror jag har stor nytta av att man kräver en lugn 

arbetsmiljö. Säkert har barn med koncentrationssvårigheter också otroligt stor 

nytta av en lugn arbetsmiljö men jag tror att dessa barn får svårt att själva 

medverka till lugnet. Finns det skolor för barn med särskilda behov som ”kör” 

efter montessoriprincipen?  

De lärare som jag intervjuade var i majoritet emot betyg men har varit tvungna 

att anpassa sig till det eftersom skolverket satt kravet om betyg. De flesta ansåg 

inte att de behövt ändra just sin undervisning utan mer att tanken om betyg 

rimmar illa med deras pedagogiska tanke. De nya läroplanerna har gjort att den 

traditionella skolan och montessori snarare närmat sig varandra och därför har 

de inte haft någon negativ inverkan för pedagogerna.  

Jag ville göra en studie som svarade på frågan om Montessoris pedagogik 

kunde anses som tidlös. Kanske kan man inte säga att något sådant finns som 
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en tidlös pedagogik eftersom man omöjligt vet vad som händer i framtiden. Det 

man däremot kan konstatera är att under dessa 150 år som 

montessoripedagogiken funnits och förespråkats så ser det verkligen ut som 

om Montessoris pedagogik står sig och att den vanliga svenska skolan närmat 

sig hennes pedagogik på många punkter.   

Jag vågar nog säga att montessoripedagogiken är högst modern i mångt och 

mycket och att den så här långt kan sägas vara en tidlös pedagogik! 

Förslag till vidare forskning 

En tanke som jag fick var att det hade varit intressant att undersöka i vilken 

utsträckning montessoriskolor finns i olika länder? Finns det överhuvudtaget 

montessoriskolor i t.ex. Kina och Irak? Hur ser den geografiska utbredningen 

ut? Vad krävs av ett samhälle för att en montessoriskola ska kunna fungera? I 

vår västerländska världsbild är det relativt enkelt att förstå och kunna skapa en 

skola efter Montessoris pedagogik men om man lever i ett totalitärt samhälle 

är det förmodligen inget som man ens vågar drömma om. 
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Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Mitt namn är Åsa Kippel och jag håller på att skriva ett examensarbete vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Skulle bli mycket tacksam om ni ville svara på dessa 

frågor så att jag kan få underlag att skriva om! 

 Tack för Er medverkan! 

Mvh /Åsa Kippel 

 

Intervjufrågor 

 

1. På vilket sätt har ditt arbete som montessoripedagog påverkats när det 

kommit nya läroplaner? 

 

2. Hur har du behövt lägga om din undervisning när Lgr11 trädde i kraft?  

 

3. Vad anser du om betyg och hur förenar du det med 

montessoripedagogiken? 

 

4. Hur har du fått ändra ditt sätt att arbeta nu när det ska sättas betyg 

redan från årskurs 6? 

 

5. Vad anser du vara den största skillnaden för din undervisning när man 

gick från Lpo94 till Lgr11? 

 

6. Är montessoripedagogiken lätt att förena med nya läroplaner?  

 

7. Är det något inom montessoripedagogiken som du ogillar eller som du 

anser oförenligt med 2000-talets skola? 


