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Abstrakt 
 

Studien belyser ämnet problemlösning inom montessoripedagogiken Syftet är att utmana 

föreställningen om att montessoripedagogiken kan vara till stöd för att lättare kunna lära barnen 

att kunna själva med stöd av en pedagog, baserat på Maria Montessoris ledord ”Hjälp mig att 

hjälpa mig själv”. Studien har koncentrerats till att titta på vardagssituationer och de tillfällen som 

kan uppkomma under dagen då pedagogerna har möjlighet att stimulera barnens förmåga till att 

utvecklas till goda problemlösare. För att finna svar inom det formulerade problemområdet har 

observationer samt intervjuer genomförts för att spegla vardagen på en montessoriförskola. I 

studiens resultat presenteras hur montessorimetoderna hjälper barn att utveckla sin förmåga till 

att lösa problem genom pedagogernas stöd, utrymme och tid för reflektion och med Montessoris 

framtagna arbetsmaterial.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle utsätts vi ständigt för problematik i vardagen som vi på egen hand ska kunna 

finna lösningar på. Dessa utmaningar gör att vi som samhällsinvånare ständigt behöver finna 

olika metoder för att lösa problem. Förskolan  har enligt den reviderade läroplanen för förskola 

98 (Skolverket 2010) i uppgift att förbereda barnen för att kunna verka i samhället som 

demokratiska medborgare. Vilket i sig innebär att vi ska hjälpa dem att utveckla sin förmåga till 

att kunna lösa problem för att kunna fatta välgrundade beslut. 

Inom förskolan finns det olika pedagogiker som arbetar mot samma strävansmål formulerade av 

läroplanen men på skilda sätt. Vi har båda arbetat på montessoriförskola och förskolor som inte 

arbetar enligt montessoripedagogiken och märkt av att förskolorna arbetar med problemlösning 

på olika sätt gällande arbetsmaterial, tidsaspekter under dagen, och gruppindelningar. 

Montessoripedagogiken har en grund och ledord som baseras på problemlösning, alltså ”Hjälp 

mig att hjälpa mig själv” (Montessoriförbundet 2012). Frågan är om montessoripedagogiken 

lever upp till sin grund och ledord att lära barnen kunna själva med stöd av en pedagog. Då det 

tycks vara viktigt att arbeta med problemlösning i förskolan, bör montessoripedagogiken vara 

exemplarisk i strävan mot detta mål. Vi kommer i denna studie av montessoripedagogiken som 

grund och deras arbete med problemlösning se hur mycket och på vilket sätt de arbetar med 

problemlösning på en montessoriförskola. Vi har valt att koncentrera oss på problemlösning i 

barnens vardagssituationer. På grund av det har vi valt att bortse från delar av pedagogiken som 

annars hade varit relevant i frågan om problemlösning inom montessoripedagogiken i ett större 

perspektiv så som temaarbeten, projekt, utflykter men även de matematiska arbetsmaterial som är 

framtagna speciellt för montessoripedagogiken.  
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2. Bakgrund 

I bakgrunden kommer det teoretiska ramverket sociokulturellt perspektiv presenteras som har 

används i denna studie. Kapitlet kommer även redogöra kort för vad Maria Montessoris vision 

var med pedagogiken. Under rubriken ”kritik motmontessoripedagogiken” kommer den kritik 

som tidigare riktats mot pedagogiken att behandlas. Därefter kommer tidigare studier presenteras 

under rubrikerna ”Problemlösning”, ”Problemlösning i skolan” och ”Pedagogisk aspekt på 

problemlösning”. Kapitlet avslutas med rubriken ”Läroplanen för förskola 98 (reviderad 2010)” 

där de olika styrdokumenten som behandlar ämnet problemlösning i förskola kommer 

presenteras. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

 Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Det teoretiska ramverket ska vara till en hjälp 

för läsaren för att hålla samma utgångspunkt som författarna. 

Genom att se barns utveckling genom ett sociokulturellt perspektiv ska barnens omgivning 

betraktas som en viktig del. Genom det sociokulturella perspektivet ses barn som en social 

varelse som lär sig av sin natur (Hundeide, 2006). Studien behandlar ämnet problemlösning med 

hjälp av montessoripedagogikens metoder. Det är på så sätt barnets omgivning genom 

pedagogers handlingar, arbetsmaterial, miljö, och verksamhetens upplägg som påverkar barnets 

utveckling och lärande som Hundeide (2006) beskriver.  

Genom ett sociokulturellt perspektiv bedöms inte barnen utefter svårigheter eller behov istället 

betraktas och observeras omgivningen. Det sociokulturella perspektivet öppnar upp för 

möjligheter att se på hur omgivningen kan anpassas efter barnen och deras lärande och inte vara 

konstant för alla barn. Det är av omgivningen som barnen formar sitt lärande och sina kunskaper 

enligt Hundeide (2006). 
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2.2 Maria Montessoris vision 

Maria Montessori utvecklade sitt arbete inom pedagogiken genom mycket omfattande 

observationer av barn och deras utveckling. Utifrån detta skapades hennes vision om en miljö där 

barnet kunde utvecklas genom att själv välja vad de ville arbeta med, då barnet utgick från sitt 

intresse. Detta skulle dock enligt Montessori ske under observation och stöd av en pedagog. 

(Montessori 1998). Signert (2012) skriver det som att barnen utvecklar en självständighet när de 

lär sig arbeta efter montessorimetoden, men att det måste finnas ett samspel med den vuxna samt 

andra barn samtidigt, detta för att vi människor lär oss som mest i samspel med andra. Maria 

Montessori menade på att miljön skulle innehålla material med ett bestämt syfte och som barnen 

kände till från sin vardag. Exempelvis att duka bord, putsa skor, knäppa knappar eller dra upp 

dragkedjor på tygstycken. Detta kräver tålamod av barnen vilket kräver ett stöd från en pedagog. 

Dessa övningar kom att kallas ”övningar i vardagslivet” (Montessori 1998). Signert (2012) lägger 

stor vikt på samspelet mellan material och sinnesträning. Alltså att materialen ska stimulera 

sinnena för att skapa ett positivt arbetsätt för barnen (Signert 2000). Lillard (1988) beskriver att 

en grund för att barnet ska utveckla en självständighet måste vara att de på egen hand kan utföra 

uppgifter som ålagts dem. En förutsättning för detta är att materialen är tillgängliga och 

anpassade till barnen. Montessorimetodens grund ligger i att erbjuda barnen ett stort utbud av 

arbetsmaterial där det finns möjlighet att arbeta inom olika svårighetsgrader. Signert (2012) 

beskriver hur Maria Montessori utvecklade arbetsmaterial till barnen för att stimulera barnens 

olika sinnen. Ett sinne Maria Montessori påstod ligga i människans natur var det matematiska 

sinnet. Hon menade på att vi som människor strävar efter en exakthet och att denna kunskap kan 

utvecklas genom sinnestränade arbetsmaterial. 

2.2.1 Kritik mot Montessoripedagogiken 

Montessoripedagogiken har fått motstå en del kritik för sitt sätt att arbeta och undervisa på. 

Signert (2012) tar i sin avhandling upp den kritik som framförts om Maria Montessoris 

pedagogik. Kritiken riktar sig främst till arbetssätt att individualisera arbetet. Kritikerna menar på 

att barnen blir isolerade i det individuella arbetat och att barnen bäst lär sig problemlösning 

genom att socialisera, inte att arbeta med skilda arbetsmaterial.  

2.3 Tidigare studier 

Tidigare studie har gjorts kring problemlösning, barns matematiska förmåga och Maria 



  
 

 4 

Montessoris pedagogik i teori och praktik. Det är intressant att titta på vad dessa forskare kommit 

fram till och vad resultatet kring deras studie om montessoripedagogiken och problemlösning kan 

ha för sammankopplingar. 

2.3.1 Problemlösning 

Problemlösning är ett brett begrepp som måste definieras till den situation som det gäller.  

Eftersom det i den reviderade läroplanen för förskola 98 (Skolverket 2010) hänvisas till att 

förskolan ska ge barnen möjligheten att få ” reflektera över och pröva olika lösningar av egen och 

andras problemställningar” ska alla i förskolan arbeta för att ha samma förhållningssätt till vad 

problemlösning egentligen är. Mouwitz (2007) förklarar problem som en uppgift som inte går att 

genomföra med de standardmetoder man lärt sig. Går uppgiften att genomföra med de 

standardmetoder man lärt sig kallar Mouwitz (2007) detta för att tillämpa sin procedurförmåga. 

Det handlar då inte om förmågan att lösa problem. Han förklarar vidare att ett problem därför kan 

definieras som speciellt i sitt slag och att ett problem skiljer sig. Problemet handlar om en relation 

mellan den individ som ska lösa uppgiften och själva uppgiften. Uppgiften som blivit till ett 

problem går alltså inte att lösa med rutinmetoder utan personen i fråga som ska lösa uppgiften 

måste komma på nya lösningar för att reda ut uppgiften. Mouwitz (2007) skriver även att ett 

problem för en person under tiden kan förvandlas till en rutinuppgift som går att lösa med en 

procedurs förmåga för en annan person. Problemlösning handlar alltså om en förmåga att kunna 

finna nya lösningar på en uppgift som inte går att lösa med rutinmetoder. I studien kommer 

problemlösning definieras som de uppgifter som förskolebarnen ska lära sig att finna lösningar på 

som inte går att lösa med rutinuppgifter där de använder sin procedurförmåga. Där barnen måste 

skapa en relation mellan sig själva och uppgiften och finna sina egna lösningar till de uppgifter 

som blivit problem. Detta med stöd av pedagogerna och enligt Maria Montessoris ledord ”Hjälp 

mig att hjälpa mig själv”.  

2.3.2 Problemlösning i skolan 

Det är idag av intresse för många pedagoger att arbeta med problemlösning i även andra ämnen 

än matematik, som ofta tidigare varit starkt förknippat med problemlösning. Idag ses inte endast 

problemlösning som ett moment i matematik utan som en huvudväg till det som skolan benämner 

som matematiskt kunnande enligt Dahl (2012). 
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Genom vardagsmatematik och ge barn konkreta referenser till abstrakta problem kan 

pedagogerna utveckla barns förmåga till att finna lösningar på ett problem (Wedege 2011). 

Riesbeck (2008) skriver hur viktigt det är att vi ger barnen många referenser till matematiska 

problem. Hon skriver att vi i vårt vardagliga språk och agerande utövar och talar om många saker 

som går att applicera på matematiska uppställningar så som diagram, grafer, tabeller, 

modelleringar, ekvationer samt problemlösning. Riesbeck (2008) lägger i sin studie fram att 

skolan kan använda sig av de vardagliga situationerna som uppstår under dagen för att undervisa 

barn i matematik och göra matematiken mer lättförståelig och konkret (a.a.) 

Montessoripedagogiken handlar mycket om att ge barnen möjlighet att arbeta med konkreta 

material innan de går över och avancerar till att arbeta med mer abstrakta arbetsmaterial. Detta 

för att ge barnen fler referenser till ett och samma problem. På så sätt blir kunskapen mer effektiv 

och permanent förklarar Ramazan (2011). Likaså skriver Jacobsson (2001) i sin studie gällande 

elevers interaktiva lärande vid problemlösning i grupp hur de elever som var goda problemlösare 

ofta översatte ett problem till ett mer känt sammanhang som de var mer välbekanta med för att 

lättare kunna se över problemet och hitta en eller fler lösningar.  

Genom att ställa barnen inför vardagsproblem och inte endast matematiska problem kan 

pedagogerna ge barnen möjlighet att upptäcka att ett problem kan ha fler lösningar. Wedege 

(2011) beskriver hur ett matematiskt problem och ett vardagsproblem skiljer sig åt beroende på 

antal lösningar. I ett matematiskt problem finns gärna endast den enda och korrekta lösningen på 

problemet medan ett vardagsproblem kan bestå av fler tänkbara lösningar. Vardagsproblemen 

kan enklast lösas genom att fler personer sammarbetar och kommer med skilda lösningar på 

problemet. Samarbete mellan individer underlättar alltså arbetet med att finna olika lösningar på 

ett problem. Där igenom kan man se vikten av att barnen i förskolan ska lära sig att samarbeta 

med varandra. Wedege (2011) framställer precis som Ramazan (2011) och Riesbeck (2008) 

vikten av vardagsmatematik och att lära sig lösa vardagsproblem. Det är otroligt viktigt att barnen 

får möta problem och lösa dem i vardagen. För det ger dem så mycket kunskap och 

utvecklingsmöjligheter till framtiden (Wedege 2011). Pedagoger i förskola och skola ska 

uppmuntra och ge barn möjlighet till att själva problemlösa och upptäcka sin omvärld och inte 

hålla barnen tillbaka och avgränsa deras upptäcksmöjligheter (a.a.). Pedagoger i förskolan ska 

alltså inte alltid lösa problem och uppgifter åt barnen utan låta barnen själva finna sina egna 

lösningar och få reflektera och upptäcka sin omvärld enligt Wedege (2011). 
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Vardagsmatematik kan också handla om att låta barnen själva utforska vardagsproblem genom 

lek. Att experimentera och pröva sig fram genom lek är något barnen gör dagligen. De leker lekar 

där de agerar vuxna och finner lösningar på uppgifter som kan dyka upp i vuxnas vardag men de 

kan även leka olika händelser som sker i deras egen vardag. Signert (2012) skriver att alla barn 

tar olika lång tid på sig att finna lösningar på ett problem men att barnen genom lek kan öva upp 

sin förmåga att lösa problem och finna fler referenser till en och samma uppgift. Det handlar bara 

om att ge barnen tid att få pröva sig fram och experimentera med olika lösningar på en uppgift. 

2.3.3  Pedagogisk aspekt på problemlösning 

Den pedagogik som förskolan formar sina metoder efter kan ha en påverkan på hur pass 

utvecklad förmåga till problemlösning barnen kan få. Montessoripedagogiken har enligt 

forskning visat på att barnen som undervisats efter Maria Montessoris pedagogiska metoder har 

lättare för att lösa problem som de ställs inför (Ramazan 2011). Ramazan (2011) tar upp i sin 

internationella studie. Där han undersökte om barn som gått på förskola som arbetat inom Maria 

Montessoris pedagogiska metoder hade en mer utvecklad förmåga att lösa matematiska problem 

och uppgifter än de barn som gick på en förskola som inte arbetade enligt 

montessoripedagogiken. Resultatet visade på att barnen som gick på en montessoriförskola var 

mer förberedda på de uppgifter inom matematik de senare skulle komma att arbeta med i sina 

tidigare skolår. Detta kunde enligt Ramazan (2011) bero på att Montessoris grundtanke är att 

arbeta intensivt med språkförståelse, litteratur, rörelser, sinnesträning, räkning och lystring. Det 

handlar om att upptäcka och undersöka med hela kroppen och alla sinnen. Ramazan (2011)  

skriver också att genom arbete med de olika sinnena och konstruera arbetsmaterial som 

involverar både språk, räkning och sinnesträning kan det hjälpa barnen att tidigare utveckla sin 

förmåga till att lösa bland annat matematiska problem. Likaså skriver Signert (2012) hur 

Montessoris arbetsmaterial som stimulerar sinnesträning leder till hur barnen utvecklar och lär sig 

fler och nya begrepp vilket i sin tur kan vara goda komplement i utvecklad kunskap inom skilda 

ämnesområden så som exempel matematik.  

De material som förskolan väljer att arbeta med har stor betydelse för barnens lärande inom 

problemlösning. Ramazan (2011) beskriver hur viktigt det är med arbetsmaterial som stödjer 

varje individs utveckling och hur viktigt det är för barnen att lära sig att lösa sina egna problem. 

Montessoris arbetsmaterial är uppbyggda på att om ett problem uppstår under tiden barnet arbetar 
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med sin uppgift ska problemet inte vara svårare än att barnet antingen själv eller i samverkan med 

en vuxen själv ska komma på hur problemet ska lösas. Detta gör att barnen på så sätt mer kan 

fokusera på sin uppgift än problem som uppstår (a.a.).  

2.4 Läroplanen för förskola 98 (reviderad 2010) 

Enligt skollagen ska förskolan arbeta med de strävansmål som finns nerskrivna i den reviderade 

läroplanen för förskola 98 (Skolverket 2010). Även om det endast är strävans mål som gäller för 

förskolan så är det ändå många externa personer runt omkring förskolan som är intresserade av 

att utvärdera och bedöma förskolan och deras arbete samt se att de verkligen lever upp till sina 

krav och strävans mål (Pramling 2010). Därför är det viktigt att förskolan är medveten om vilka 

krav som ställs på dem.  

I den reviderade läroplanen för förskola 98 (Skolverket 2010) står följande, "Förskolan ska sträva 

mot att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över 

och pröva olika lösningar av egen och andras problemställningar”, Om människors förmåga till 

att lösa problem definieras som enligt Mouwitz (2007) genom en uppgift som inte går att lösa 

med rutinmässiga metoder så måste barnen lära sig genom sin egen relation till problemet hitta 

sina egna lösningar. Alltså med stöd från en pedagog finna lösningar på ett problem för att 

uppgiften ska gå att lösa, precis som enligt Maria Montessoris ledord ”hjälp mig att hjälpa mig 

själv”. Och detta ska då enligt läroplanen ske genom att pedagogerna ger barnen möjligheten att 

få utforska, reflektera och framförallt prova olika lösningar på ett problem.  

Läroplanen formulerar ett strävansmål som att ”Pedagogerna ska vara stöttande och hjälpa barn 

att bygga upp relationer liksom stimulera språk och matematiska utvecklingen” (Lpfö 89 rev.) 

2010, s.11). En del i Montessoripedagogiken handlar om pedagogerna som hela tiden ska finnas 

till stöd för barnen i deras kunskapsutveckling. Det är av relevans för barnens förmåga att själva 

kunna lösa problem som uppstår, att barnen kan plocka fram många konkreta exempel och 

lösningar som kan relatera till det problem de står inför (Signert 2012). Därför är det viktigt att 

förskolan arbetar med vardagliga problem som är konkreta för barnen (Wedege 2011). Wedege 

(2011) lägger tyngdpunkten på hur viktiga vardagsproblem är på grund av att det alltid finns fler 

olika tänkbara lösningar på ett problem och att barnen kan ta hjälp av sin omgivning för att få 

hjälpa från andras erfarenheter för att pröva olika lösningar på problemet. Likaså har skolverket 
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formulerat ett strävansmål i den reviderade läroplanen för förskola 98 (Skolverket 2010) där 

tyngdpunkten ligger på att pedagogerna ska ge barnen möjligheten att få vrida och vända på ett 

problem och få reflektera över problemet de ställs inför. Läroplanens mål syftar även till att 

pedagogerna ska ge barnen möjligheten att på grundläggande nivå få en förståelse för olika 

matematiska begrepp. I den reviderade läroplanen för förskolan 98 (Skolverket 2010) står att 

förskolan ska sträva efter att varje barn ska få ”utveckla sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring”. Samt ”utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka reflektera över och pröva egna och andras problemställningar”. Det står även att 

förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka 

och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, utvecklar sin matematiska 

förmåga att föra och följa resonemang” (a.a.). 
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3. Syfte/problem 

Syftet med undersökningen är att belysa hur en montessoriförskola lever upp till sina ledord 

”hjälp mig att hjälpa mig själv”, som handlar om Maria Montessoris grundtanke att pedagogerna 

ska finnas till stöd och tillhandahålla redskap som kan möjliggöra att barnen själva kan lära sig 

och utveckla sin förmåga till att lösa problem som kan uppstå. Problemområdet vi valt att 

studerar handlar om barnens förmåga att lösa problem och utvecklas till självständiga individer 

som kan verka som demokratisk medborgare i vårt samhälle. Vilket är ett av förskolans och 

skolans uppdrag enligt den reviderade läroplanen för förskola 98 (Skolverket 2010). Frågan är 

om Maria Montessoris metoder kan hjälpa barnen på vägen till att utveckla sin förmåga till att 

lösa vardagliga problem som kan stötas på under en dag, med tanke på ledorden som syftar på att 

pedagogerna ska hjälpa och stödja barnen i sin utveckling till att bli självständiga individer.  

 

3.1 Frågeställningar 

För att komma fram till ett resultat kring problemformuleringen ” Montessoripedagogiken- En 

grund för barns förmåga att problemlösa?” har vi formulerat ett antal frågeställningar som leder 

oss fram till det slutgiltiga resultatet.  Frågeställningarna vi arbetat kring följer 

 Hur undervisar pedagoger och lär barnen att utveckla sin förmåga till att lösa problem? 

 Hur kan montessoripedagogikens metoder utveckla barns förmåga till att lösa problem? 
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4. Metod 

De metoder som används för studien har varit intervju och observation. Detta för att få en 

kvalitativ studie där verksamhetens verklighet speglas (Lantz, 2007) och sedan vägs mot tidigare 

forskningsresultat. Det var för studien relevant att besöka förskoleverksamheten och de 

pedagoger och barn vars vardag skulle studeras. 

Under kapitlet metod kommer det ”urval” som gjordes till studien att presenteras. De ”etiska 

aspekterna” kommer redogöras för samt metodvalen ”Intervju” och ”Observation” kommer 

förklaras. Under rubriken ”Bearbetning av data” kommer det presenteras hur information från 

studien behandlades. Till sist kommer det redogöras för studiens ”arbetsgång”. 

4.1 Urval 
 

Lantz (2007) beskriver hur ett mindre antal intervjuer räcker för en kvalitativ studie då dessa kan 

ge utvecklande svar som speglar verksamheten. Vid större antal intervjuer kan materialet bli för 

stort och ohanterligt samt tidskrävande (a.a.). Under studien intervjuades sju pedagoger som 

arbetar på en montessoriförskola. Det var endast pedagogerna på förskolan som intervjuades 

eftersom det är de som arbetar kontinuerligt med barnen under hela dagen. Den personal som inte 

intervjuades var all annan personal som arbetar i huset så som tillexempel rektor, lokalvårdare 

och fritidspedagoger. Pedagogerna var samtliga utbildade montessorilärare. 

Observationerna skedde under tre förmiddags - och eftermiddagspass under tre olika dagar i två 

barngrupper som bestod av 20 barn vardera. Barnen var 3 till 5 år gamla. 

 

4.2 De etiska aspekterna 
Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om vetenskapsrådets etiska aspekter 

(2011) som följs under studiens gång. I informationen framkom att respondenterna i studien 

kommer vara anonyma, inga namn på varken respondenter eller skola kommer nämnas i studien. 

Pedagogerna informerades även om att de inspelade intervjuerna efter studien inte skulle komma 

att publiceras utan endast avlyssnas av författarna till studien.  



  
 

 11 

4.3 Intervju 

Intervjuer gav studien en mer kvalitativ undersökning inom ämnet problemlösning. Detta 

beroende på mer utvecklade svar från personalen än om enkäter hade skickats ut. 

Intervjuundersökning gav en chans att få en inblick i pedagogernas resonemang om hur de 

arbetar med problemlösning i vardagen. Nackdel med intervju är sanningshalten i det som sägs. 

Under en intervju kan pedagogerna applicera sina tankar om hur de önskade att verksamheten såg 

ut i den verklighet som verksamheten faktiskt är. Då kan fakta falla under sanningskriterier som 

kallas konsensus, då människor kommer överens om vad som är sant enligt Sohlberg & Sohlberg 

( 2009). Människan skapar sin egen sanning. Under intervju kan pedagogerna även känna sig 

stressade och komma på senare efter genomförd intervju annat svar på de frågor som nyss 

ställdes till dem (a.a.). 

Innan intervju formulerades intervjufrågor (se bilaga 1) vars svar krävde en utvecklad förklaring. 

Sedan formulerades möjliga följdfrågor för att få ut så mycket som möjligt av samtalen. Alla 

pedagoger fick svara på samma frågor under intervju. Detta för att ge fler perspektiv och 

infallsvinklar på de olika frågorna. För en mer nyanserad bild på ämnet problemlösning inom 

montessoriförskola. Intervjuerna bandades på grund av att det skulle bli mer av en dialog mellan 

intervjuaren och respondenterna 

4.4 Observation 

Stukát (2007) skriver att observation kan vara fördelaktigt att använda för att se hur 

verksamheten ser ut. För att få reda på hur pedagogiken faktiskt praktiseras och inte endast hur 

den teoretiskt är upplagd (a.a.). Observationer blir ett bra komplement till intervjuer då det 

studerades både verbala och icke-verbala situationer som uppstod. Situationer som inte är 

relevanta för studiens syfte har observerats men inte tagits med i processen där data samlats in 

och sammanställts till ett resultat i studien. 

Som observatörer är det viktigt att vara medveten om risken för felkällor då observationerna inte 

sker under hela den dagliga verksamheten under en längre tidsram Stukát (2007). 
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4.5 Bearbetning av data 

Bearbetning av de data som framkommit genom observation och intervjuer har gjorts på följande 

vis. Efter observation har händelser som skett under observationstiden sorterats utefter vad som 

varit relevant för studien. Kommentarer och agerande från barn och pedagoger som inte har 

tillfört något till studiens syfte har valts att sorteras bort. Observationsscheman har jämförts och 

sedan sorterats upp efter de händelser och situationer som kan likna varandra och sedan ha de 

olika observationssituationerna i sorterats i teman för att enklare överblicka studiens resultat. 

Intervjuernas svar har samlats in och sedan gåtts igenom efter vilka frågor och svar som kan vara 

relevanta för studiens syfte. Därefter har svaren sorterats upp efter teman som sedan tillsammans 

med observationerna har jämförts och sammanfattats i en text. Denna text har sedan använts för 

att överblicka resultatet av studien och formulerats till ett resultat i uppsatsen. 

4.6 Arbetsgång 

Ett viktigt förhållningssätt i studien har varit att se på studiens frågeställningar och resultat samt 

litteraturstudie sakligt, balanserat och objektivt precis som enligt Ejvegård (1996) beskriver. 

Detta för att ge en sann och riktig bild av problemområdet. Under studien har noggrannhet med 

att vara objektiva under observationer samt försökt ge balans i resultatet av intervjuer varit en 

viktig del. Som att skala bort de delar som inte varit relevanta för vår studie men också varit noga 

med att sortera ut de resonemang, bedömningar eller slutsatser som kunnat vara av intresse för 

undersökningen av problemområdet som är enligt Ejvegårds (1996) metod.  

För att strukturera upp arbetet och överblicka det har arbetsprocessen satts in i en modell som vi 

själva skapat. Då blir det enklare för oss att se de olika momenten i arbetets gång och överblicka 

så att den röda tråden följs genom hela uppsatsen. De olika momenten har inte fått ses som 

enskilda delar utan som samverkande kapitel i studiens helhet. 
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Figur1. Arbetsprocess 

Av: Sara Nilsson & 
Maja Solkämpe 
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5. Resultat  

Genom observation och intervju framkommer ett resultat som tyder på att man inom 

montessoripedagogiken på den förskola där studien gjorts arbetar med problemlösning som ett 

moment inom olika lärandesituationer. Detta presenteras i detta kapitel. Under rubriken ”Att lära 

barnen att lösa egna problem” beskrivs hur barnen själva får fundera ut lösningar på uppgifter 

som blivit till ett problem och hur det kan hjälpa dem att utveckla sin förmåga till att lösa 

problem. Under rubriken ”Montessoripedagogikens arbetsmaterial” presenteras ett litet urval av 

de arbetsmaterial som förskolan valt att arbeta med och som kan stimulera barns förmåga till att 

bli goda problemlösare. ”Utveckla självförtroendet för bättre förmåga till att lösa problem” är 

rubriken som presenterar hur viktigt det är för pedagogerna att ge barnen ett bra självförtroende 

och självkänsla. Under rubriken läggs även vikten av att ge alla barn samma möjligheter fram. 

Rubriken ”Involvera barnen i problemlösningsproceduren ” behandlar ämnet delaktighet och att 

få barnen att se problemet ur ett större perspektiv. Under sista rubriken ”Individualisera” 

förklaras hur montessoripedagogiken tidigare arbetade mer individualiserat men att barnen i 

dagens förskola arbeta mer tillsammans.  

5.1 Att lära barnen att lösa egna problem 

I en intervju med en pedagog på montessoriförskolan berättade pedagogen hur ”Barnen får 

använda sina egna tankar för att hitta en lösning på ett problem som uppstår. De måste få tid att 

testa så vi inte ger dem svaret direkt utan bara stöttar dem i sitt finnande av lösningen.” Detta 

visades praktiskt genom en observation som gjordes då två barn tillsammans med en pedagog 

skulle baka bröd. De två barnen ville dela upp momenten med att hälla upp ingredienserna i 

skålen lika barnen i mellan. När barnen skulle hälla upp tre deciliter mjöl i bunken uppstod första 

problemet. Hur de skulle dela upp tre deciliter på två barn. Barn A hällde i första decilitern med 

mjöl och barn B hällde upp andra decilitermåttet med mjöl. Sen började barnen diskutera hur de 

skulle fördela den tredje decilitern av mjölet. Här var ett exempel då barnen själva försökte finna 

en lösning på ett problem. Barnen kom fram till olika lösningar. En lösning var att de hällde en 

halv deciliter mjöl var i bunken, en annan lösning var att pedagogen fick hälla sista decilitern. 

Efter en stund kom de även fram till lösningen att de båda kunde hålla i decilitermåttet när de 

hällde upp den sista decilitern. Barnen fick själva försöka finna en lösning på ett problem som 

uppstod men pedagogen fanns där i bakgrunden som stöd i fall barnen behövde det.  
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En pedagog berättade i en intervju hur det på förskolan en gång uppstod ett problem angående en 

fråga om genus. Pedagogerna behövde arbeta fram en attitydförändring hos barnen men de ville 

inte styra diskussion med barnen. Pedagogen beskrev under intervjun hur viktigt det är för dem 

”att ställa öppna frågor till barnet om ämnet så de får reflektera kring egna lösningar. De lyssnar 

även på varandras resonemang kring ämnet och får nya tankar och idéer kring ett problem”.  

I en av intervjuerna berättade en pedagog hur viktigt det var att de ger barnen tid att tänka. Det 

handlar inte bara om att göra rätt utan barnen måste också förstå vad de gör och se hela 

perspektivet och händelseförloppet. Under observation kunde vi se en situation då hela 

barngruppen var på väg in efter utelek. Pedagogen valde att släppa in några barn i taget för att ge 

dem tid att hinna klä av sig ytterkläder i lugn och ro istället för att skapa stress genom att släppa 

in hela barngruppen samtidigt. I en intervju efteråt berättade pedagogen hur hon valde att släppa 

in några barn i sänder då hon visste att vissa av barnen behövde extra tid för att komma på hur de 

skulle ta av sig skorna och klara att ta av sig jacka och överdragsbyxor. Hon berättade att dessa 

barn hade blivit stressade och ofokuserade om hon hade släppt in hela barngruppen samtidigt. 

Hon berättade hur hon ville ge dessa barn tid och få tänka och lösa sin uppgift att själv kunna klä 

av sig ytterkläderna. Hon förklarade vidare hur viktigt det också är att det finns en pedagog i 

hallen till hands för barnen när de släpps in och ska klä av sig ytterkläderna, som stöd i fall 

barnen behöver någon hjälp.  

Pedagogerna tycktes vilja ge barnen tid att finna sina egna lösningar på ett problem. Eftersom ett 

problem är en relation mellan en uppgift och personen i fråga som ska lösa uppgiften utan givna 

rutinmetoder är det viktigt att denna person själv får reflektera och fundera över olika lösningar 

för att utveckla sin förmåga att i framtiden lösa andra problem eller utveckla rutinmetoder för 

samma uppgift enligt Mouwitz (2007). Pedagogerna på montessoriförskolan ville inte att barnen 

skulle fundera på vilket rätt svar som pedagogen ville höra, de ville att barnen skulle reflektera, 

diskutera med varandra och komma på sina egna lösningar till det problem de ställs inför. 

Pedagogerna fanns där hela tiden till stöd för barnen. 

5.2 Montessoripedagogikens arbetsmaterial till hjälp för problemlösning 

Fler pedagoger nämnde under intervjuerna arbetsmaterial som en viktig del i 

montessoripedagogiken som kan främja barnens utveckling och förmåga till att lära sig att lösa 
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problem. En pedagog berättade om hur arbetsmaterialen är utvecklade så att barnen kan finna 

egna lösningar på problem som kan uppstå när de arbetar. Under en observation som gjordes då 

tre barn arbetade med det rörliga alfabetet upptäckte observatören att arbetsmaterialet kan främja 

barns utveckling till att lösa problem. Tre barn hade fått i uppdrag att skriva tre ord med det 

rörliga alfabetet. Men då pedagogen valt att utmana barnen att skriva med det alfabetet som 

endast innehöll de små bokstäverna ställdes barnen inför ett problem. De skulle skriva ordet 

”Vante”, men de sa att de var osäkra på hur bokstäverna såg ut när de skulle skriva med det lilla 

alfabetet. Ett barn kom på att de alla kunde första bokstaven i sitt namn, och de visste alla hur 

dessa bokstäver såg ut både i stora och lilla alfabetet. De kunde då hitta bokstäverna N och E. 

Men problemet med att komma på hur bokstäverna V, A och T ser ut i lilla alfabetet kvarstod. Då 

sa ett av barnen att lilla L bara är ett rakt streck och att de kan använda lilla L för att bygga stora 

V,A och T. Så detta gjorde barnen och efter en liten stund hade de lyckats skriva ordet” Vante” 

med hjälp av sina egna bokstäver som deras namn började på och resterande bokstäver 

hopbyggda med lilla L till stora bokstäver.  

Pedagogerna på montessoriförskolan menade på att arbetsmaterialet är en viktig del i deras 

verksamhet när de ska lära barnen att själva kunna lösa problem som uppstår. Observationen 

visar på hur barnen tog hjälp av varandra för att lösa ett problem och hur arbetsmaterialet som 

först ställer till problemet också kan vara till hjälp för att lösa problemet. 

5.3 Utveckla självförtroendet för bättre förmåga till att lösa problem 

Pedagogerna talade också om empati och självkänsla som en viktig grund till att barnen ska våga 

ta plats, att det är viktigt med en grundtrygghet för att de ska våga och utvecklas. En pedagog sa 

under intervjun” Fred på jorden var ett av Maria Montessoris främsta mål. För att nå det måste 

man lära barn att lösa problem och det gör vi genom att bygga upp deras trygghet. Vi stärker 

barnen och låter dem ta ansvar.” En annan pedagog sa ”Vi försöker stärka barnens självkänsla 

och trygghet och då tror jag att man har mycket vunnet även inom problemlösning.” Ett praktiskt 

exempel på det pedagogerna talade om kan vara en situation som observerades i hallen då alla 

barn skulle klä på sig och gå ut. Ett av de yngre barnen kom fram till pedagogen och ville ha 

hjälp med att ta på sig jackan. Pedagogen svarade att barnet kunde prova att ta på sig jackan själv 

först innan pedagogerna hjälpte till. Barnet talade då om för pedagogen att hon redan hade provat 

att ta på sig jackan själv men att det inte gick. Då försöker pedagogen hjälpa barnet att komma 
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fram till lösningar på problemet, hur barnet skulle kunna lära sig att själv ta på sig jackan. Då 

kom ett annat barn och sa ”jag vet hur man tar på sig jackan, jag kan visa dig och hjälpa dig”. 

Detta skapade en kedjereaktion som slutade med att alla barn som behövde hjälp i hallen denna 

dag fick hjälp av en kompis som visste hur man gjorde för att lösa problem som uppstod vid 

påklädnad. Resultatet av studien blev att den montessoriförskola vi valt att studera involverade 

problemlösning i olika moment som skedde under dagen. De använder olika metoder enligt 

Montessoripedagogiken för att ge barnen redskapen att själva kunna utveckla sin förmåga till att 

lösa olika problem som kan uppstå i vardagen.  

En av pedagogerna beskrev i intervjun att de hade valt att ha samma förhållningssätt till barnen 

och arbeta gemensamt och på samma sätt för att ge barnen samma möjligheter. Pedagogen 

beskrev vidare hur de försökte att arbeta med att ”se möjligheterna, vara öppen för förslag och 

flexibel. ”För att ge barnen rätt redskap att arbeta med och för att kunna ge barnen ett bra stöd i 

deras utveckling i lärandet.  

5.4 Involvera barnen i problemlösningsproceduren 

En pedagog pratade om att förmågan till att kunna lösa problem kan vara användbart under till 

exempel en konflikt. Problemlösning kan vara till hjälp för att lära sig mer om konfliktlösning. 

Under intervjun berättade pedagogen hur de lät barnen vara med och lösa sina egna konflikter 

med exempelvis andra barn. Att det är viktigt att inte pedagogen alltid går in själv och löser hela 

konflikten utan att barnen ska få fundera på tänkbara lösningar på problem som uppstår. 

Pedagogen berättade att ”Genom att göra dem delaktiga förstår de vad som händer. Lär vi dem 

från grunden får man mindre konflikter. Det är ju trots allt vi som formar dem”. Under 

observation uppstod en situation där ett barn kom fram till en av pedagogerna och berättade hur 

ett barn hade gått iväg från en lek de lekte ute på gården. Barnet i fråga var nu upprörd över att 

kompisen hade lämnat leken och frågade pedagogen hur hon skulle få tillbaka kompisen in i 

leken. Pedagogen frågade barnet om hon pratat med kompisen om varför han valde att lämna 

leken. Barnet svara då att hon pratat med sin kompis men att han då informerat om att han velat 

gå och gunga. Hon fortsätter berätta att hon då blivit arg för att leken inte gick att leka vid 

gungorna. Då hade kompisen blivit ledsen och lämnat leken. Pedagogen frågade då barnet som 

kommit fram hur hon tror att problemet gick att lösa. Barnet funderar en stund och säger sedan att 

de kanske kan göra något helt annat än att leka den föregående leken och att gunga. Hon föreslog 
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sedan att de kunde ta fram bandyklubborna och spela bandy istället. Pedagogerna föreslog då att 

hon skulle framföra detta förslag till kompisen som gått iväg till gungorna. Barnet sprang iväg 

och pratade med sin kompis och de kommer efter lite diskussion fram till att de skulle spela 

bandy en stund och sedan tillsammans också gunga en stund.  Precis som pedagogen i intervjun 

menade på, är det viktigt att låta barnen fundera över sin egen konflikt och vara med och komma 

på olika lösningar för problemet som uppstått. Detta gör att de utvecklar sin förmåga till att lösa 

problem och finna olika uppgifter på en svårare uppgift.  

Under intervju och observation av pedagogernas arbete i den vardagliga verksamheten har det 

framkommit hur medvetna pedagogerna är och att problemlösning är en viktig del i olika 

situationer som kan uppstå på en förskola under en dag.  

5.5 Individualisera  

I en intervju med en pedagog framkom att montessoripedagogiken står under ständigt utveckling. 

Pedagogen menade på att montessoripedagogiken och dess metoder tidigare har varit stramare 

och arbetat mer mot att individualisera och fokusera sig mer på att barnen arbetar ensamma för 

att finna koncentration. Hon beskrev hur barnen tidigare ofta fick sitta ensamma vid ett bord och 

arbeta för att inte bli distraherade av annan lek eller aktiviteter. Verksamheten idag ser helt 

annorlunda ut genom att barnen sitter tillsammans vid samma bord när de arbetar och att de satsar 

mer på att lära barnen att utvecklas i samspel med de andra barnen. Under observation kunde vi 

se hur barnen ofta satt tillsammans vid samma bord och arbetade med olika arbetsmaterial och att 

detta kunde resultera i att de hjälpte varandra att lösa problem som dök upp eller diskutera 

tänkbara lösningar på en uppgift.  
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6. Diskussion 

Efter de resultat vi fått fram av observationer och intervjuer ser vi en tydlig bild av 

montessoripedagogiken som en god grund för att utveckla barns förmåga till att bli goda 

problemlösare. Det handlar lika väl om arbetsmaterialens inverkan, som pedagogernas roll och 

verksamheten som helhet när det handlar om att ge barnen en god grund att stå på när de ska 

börja reflektera, fundera, diskutera och komma fram till olika lösningar på ett problem som 

uppstått.  Genom att göra barnen delaktiga i olika problemsituationer som uppstår kan 

pedagogerna lära barn att överblicka ett problem och se det hela ur ett större perspektiv vilket gör 

att barn får prova på att komma på egna lösningar. Montessoris arbetsmaterial är anpassade för 

att barnen själva ska kunna lösa problem som uppstår vilket gör pedagogiken till en god grund för 

att hjälpa barnen till att utveckla sin förmåga att lösa problem.  Den tidigare forskningen så som 

från Wedege (2011) och Jacobsson (2001) redogör för hur omgivningen påverkar barnets lärande. 

Det handlar tillexempel om det som pedagogerna tar upp i intervjuerna när de pratar om hur de 

väljer att lägga upp undervisningen, hur de tar till vara på tiden och ger barnen utrymme för 

reflektion. Samtidigt som de pratar om miljön och arbetsmaterialen. Det hela ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv som Hundeide (2006) menar på handlar om hur omgivningen påverkar 

barnet och dess lärande.  

I detta kapitel kommer vi diskutera den tidigare forskning vi tagit del av samt jämföra dessa 

resultat med det resultat vi fått fram efter våra egna observationer och intervjuer. Under första 

rubriken ”Pedagogens roll” diskuterar vi hur viktig pedagogernas roll är och hur de kan påverka 

barnens utvecklande lärande. Under rubriken ”Tidigare erfarenheter” diskuterar vi hur barns 

tidigare erfarenheter kan hjälp dem att ge fler referenser till lösningar på ett problem.  Vi kommer 

även föra en diskussion om ”kritisk aspekt på montessoripedagogiken”. Under rubriken ”Tid och 

utrymme för barnen” diskuterar vi hur tiden kan vara en viktig aspekt när det kommer till barns 

lärande och utvecklande.  Under ”metoddiskussionen” kommer vi presentera varför vi valde vår 

metod kvalitativ undersökning och därmed valde bort kvantitativ undersökning. Rubriken ”Kritik 

mot observation” presenterar de nackdelar som en observation kan medföra. I sista rubriken 

”Framtida studier” presenterar vi den tänkbara fortsatta undersökning som kunde ha varit 

intressant för att studera vidare inom samma område.  
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6.1 Pedagogens roll 

Resultatet visar på att pedagogerna har en viktig roll i lärandet till att utveckla matematiska 

begrepp, finna nya lösningar på problem och utveckla barnens självförtroende. Pedagogerna på 

den montessoriförskola som studien gjordes på belyser sin egen roll som en stöttepelare och 

bollplank och framför allt en trygghet för barnen. De pratade om hur viktigt det var att ställa 

öppna frågor till barnen för att skapa diskussion, tankar, funderingar och reflektion hos barnen. 

Pedagogens roll som styr diskussionerna och håller dem inom ramen för samtalsämnet men som 

inte lägger egna värderingar och kommer med lösningar på problem till barnen. Pedagogerna 

låter barnen själva öppna upp för nya perspektiv och infallsvinklar så de tillsammans kan komma 

fram till hur ett problem ska lösas.  

Enligt Montessori (1998) själv så finns det en bakomliggande tanke inom pedagogiken att 

pedagogerna ska finnas till stöd för barnen i deras lärande och upptäckande av nya saker.  

Pedagogerna som under studien besvarade frågor under intervjun berättar också att de inte bara 

finns där för att stödja barnen i deras lärande genom att agera bollplank för deras idéer och tankar 

och stötta dem när det behövs. Pedagogerna menar att det också är viktigt att de finns där för 

barnen för att ge dem utrymme och tid för att stanna upp och tänka. Ge dem utrymme för 

reflekterande och funderande. Efter att ha tittat på tidigare forskning från Lillard (1998) samt 

Wedege (2011) och jämfört med de resultat vi fått fram från observation och intervjuer ser vi att 

det är otroligt viktigt för barnens utveckling och lärande att de får ha en vuxen som stöd. Att de 

kan få prata med någon, någon som de känner sig trygga med och som de vet ställer upp och 

finns för dem. Efter egna erfarenheter i arbete med barn vet vi att barn funderar mycket över 

saker som sker runt omkring dem. Vi vet också hur viktigt det kan vara för barn att ha en vuxen 

att ställa frågor till eller vädra sina funderingar med någon som förstår dem.  

När det kommer till att lösa ett problem kan vi alla bli osäkra och vi kan ställas inför frågan, 

”kommer jag klara av detta?” Pedagogerna vi intervjuat på montessoriförskolan berättade hur 

grundläggande det är att barnen får utveckla sitt självförtroende och trygghet för att de ska våga 

och tro på sig själv när de ska lösa ett problem. Att lösa ett problem handlar inte om att lösa en 

uppgift genom metoder som tidigare provats och som fungerar. Då är uppgiften inte ett problem. 

Precis som Mouwitz (2011) klargör så handlar ett problem om en uppgift som måste lösas med 

nya oprövade metoder, inget som sker rutinmässigt. Alltså kommer metoder som också kan vara 
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fel att provas, som inte kommer lösa uppgiften på bästa sätt. Då är det viktigt att barnen känner 

sig självsäkra och har en grundtrygghet som gör att de vågar göra fel. Vi resonerar att 

pedagogernas arbete med att utveckla och stärka barnens självförtroende och trygghet är 

betydelsefullt i arbetet med att utveckla barnens förmåga till att lösa problem. 

Vi ser i observationerna att barnen på montessoriförskolan har självförtroende och trygghet nog 

att våga diskutera sina förslag på lösningar på problem som uppstår. I en observation diskuterar 

de med varandra hur de ska lyckas skriva ord med små bokstäver som de inte alla kan. Men med 

varandra tankar och idéer hittar de sina egna lösningar för att slutföra uppgiften som inte sker på 

rutinmässiga metoders vis.  

6.2 Tidigare erfarenheter som hjälp för att lösa problem 

I början av vår studie ställde vi oss frågan om hur vi människor kan utveckla vår förmåga att lösa 

problem och om det går att undervisa i problemlösning. Vi kom fram till att en del problem blir 

lättare att lösa med erfarenheter. Vi kan använda saker vi tidigare varit med om och applicera de 

händelser på det problem vi ställs inför. Precis som Wedege (2011) menar på i sin avhandling att 

det är viktigt för barnen att arbeta med vardagliga problem som de känner igen och som de sedan 

kan ta hjälp av och referera till när de ska lösa problem inom t ex matematiken, så menade också 

Montessori (1998) på att det är viktigt för barnen att få arbetsmaterial att syssla med som de kan 

koppla till situationer i vardagen. Det handlar om att få arbeta med konkreta föremål och få 

använda alla sina sinnen för att se, lyssna och känna in föremålen. Genom att involvera hela 

kroppen i det nya lärandet gör att kunskapen blir mer effektiv och permanent som Ramazan 

(2011) får fram i sin studie om Montessoripedagogiken.  

Vi argumenterar utefter vårt resultat att barnen genom fler erfarenheter kan bli godare 

problemlösare. De kan utveckla sin förmåga att kunna tänka i nya banor, ta in tidigare 

erfarenheter i ett nytt problem kan skapa nya förutsättningar till att finna olika lösningar på det 

problem de ställs inför. Ska ett problem lösas i en grupp av människor kan de ta hjälp av varandra 

att se på saken ur nya perspektiv och infallsvinklar genom att berätta om liknande erfarenheter de 

varit med om. Precis som barnen på montessoriförskolan gjorde när de skulle dela upp de tre 

deciliter mjöl på två personer, eller när de skulle hjälpas åt att skriva ord med små bokstäver. De 

kom alla med egna förslag på en lösning till problemet. Barnen som skulle skriva ord med små 
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bokstäver plockade fram tidigare erfarenheter så som att de tidigare lärt sig skriva sitt eget namn 

med små bokstäver och att de då kunde använda de bokstäverna i de ord som skulle skrivas eller 

att de tidigare använt sig av bokstavel lilla L som de nu visste såg ut som ett rakt streck och att de 

då kunde bygga resterande bokstäver av detta streck för att det skulle bli stora bokstäver som de 

hade kunskap om. Det handlar om att plocka en konkret erfarenheter för att lösa ett abstrakt 

problem. De omvandlar problemet till något mer handfast som de känner igen. 

För att lättare kunna lösa ett problem är det till hjälp om vi skulle kunna överblicka det och se 

hela perspektivet precis som en pedagog berättar om i en intervju. Det överensstämmer med det 

Jacobssons (2001) studie visar att goda problemlösare kan överskåda problemet och översätta det 

till ett annat sammanhang som de känner sig mer välbekanta med.   

Vi ser under vår observation att rätt arbetsmaterial och att fånga vardagssituationer kan hjälpa 

barnen att utveckla nya begrepp och en förståelse till konkreta uppgifter som de sedan kan ha 

hjälp utav när det kommer till att lösa ett mer abstrakt problem.   

6.3 Kritisk aspekt på Montessoripedagogik 
 

Då vi gjorde efterforskningar på tidigare studie om Montessoripedagogiken fann vi en viss kritik 

mot Marias Montessoris teorier och metoder. Signert (2012) beskriver hur kritiken riktades mot 

sättet att låta barnen arbeta mycket på egen hand och att barnen då kan bli isolerade och att de 

lättare lär sig och utvecklar kunskap genom sociala sammanhang vilket montessoripedagogiken 

inte eftersträvar enligt kritiken. Tecken på att barnen arbetade på ett isolerat och endast 

individuellt plan var inget vi såg några tecken på. Barnen satt ofta under observation tillsammans 

vid ett större bord och arbetade med olika arbetsmaterial och tog hjälp utav pedagoger och 

varandra för att få hjälp när det behövdes.  

Enligt en av pedagogen vi intervjuat framkom att montessoripedagogiken kan få kritik då den 

arbetar och används mer stramare efter de äldre metoderna som Maria Montessori utvecklade. Så 

som att låta barnen sitta ensamma vid ett bord och arbeta istället för med de andra barnen. På den 

förskola där vi gjorde observation kunde vi inte se tecken på att man arbetade enligt de äldre 

metoderna utan pedagogerna utvecklade ständigt arbetssättet och pedagogiska metoder för att 

passa barngruppen och följa det moderna samhället.  
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6.4 Tid och utrymme för barnen 

 

För att hjälpa barnen att utveckla sin förmåga till att bli goda problemlösare krävs det att 

pedagogerna kan ge barnen rätt förutsättningar till att arbeta med olika problem så som i exempel 

vardagen. I en intervju och observation fick vi reda på att pedagogerna på en montessoriförskola 

försöker att anpassa olika situationer så att de skulle passa alla barnen. Till exempel när barnen 

skulle gå in i hallen efter utelek och klä av sig ytterkläderna valde pedagogerna att dela upp sig så 

att en av pedagogerna var ute med barnen medan en annan pedagog stod i hallen och tog emot 

barnen. De valde också att skicka in några barn i taget i hallen för att ge barnen tid och utrymme 

till att själva med hjälp av pedagogen inne ha möjlighet att prova lösningar på problem som kan 

uppstå när de ska klä av sig ytterkläderna så som jacka, kängor och överdragsbyxor. Tidigare 

forskning visar också att det är otroligt viktigt att ge barnen tid att få tänka själva och reflektera 

och att det också handla mycket om att skapa förutsättningar att få arbeta med just vardagliga 

problem som kan uppstå på förskolan (Wedege 2011). Att ge tid till att pröva sig fram och finna 

lösningar på en uppgift kan vara avgörande för att vissa barn ska kunna utveckla sin förmåga till 

att smidigare lösa problem beskriver Signert (2012) i sin avhandling. Vi förstår genom att ha läst 

tidigare forskning och sett verksamheten genom observation att tiden som ges till barnen är 

otroligt viktigt för att barnen ska känna att de hinner reflektera och fundera över tänkbara 

lösningar och vägar till ett resultat på ett problem som uppstår. Det är pedagogernas ansvar att 

anpassa verksamheten så att barnen får utrymme till experiment och reflektion för att utveckla sitt 

lärande när det kommer till att bli goda problemlösare (Mouwitz, 2007).  

 

Vi har också genom observation, intervju och insamlad empiri sätt att på den förskola där vi gjort 

vår studie är de pedagogiska metoderna till hjälp för barnens utveckling till att bli goda 

problemlösare. Maria Montessoris ramar för hur pedagogerna ska arbeta och vilka arbetsmaterial 

som ska erbjudas för barnen kan hjälpa dem att bli goda problemlösare och kunna själva.  

6.5 Metoddiskussion 

Vi har valt att enbart titta på en montessoriförskola eftersom vi anser att tiden är för kort att hinna 

genomföra välarbetade kvalitativa undersökningar som intervjuer samt observationer på ett flertal 

förskolor. Vi valde bort att arbeta med enkät samt telefonbaserade intervjuer med pedagoger 
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rikstäckande beroende på den tidsram vi hade att förhålla oss till. Genom att smala ner vår 

undersökning till intervjuer på en montessoriförskola får vi en mer kvalitativ studie av vårt 

problemområde. Vi resonerar också att vi får en bättre bild av verksamheten genom att vara på 

plats än om vi hade genomfört vår intervju per telefon. Men detta innebär också att bilden bara 

representerar en förskola och kan inte generalisera montessoriförskolor inom länet eller landet. 

6.5.1 Kritik mot observation 

Vi valde att använda oss av observation som en metod för att få svar på våra frågeställningar i vår 

studie. Men med observation finns det en del nackdelar, en av dem som Stukát (2007) tar upp är 

att observationer är tidskrävande. Vilket gör att man som observatör ständigt önskar att man hade 

tid att göra fler observationer. Detta för att få en bredare och mer tillförlitlig bild av 

verksamheten. Dessutom vet vi alla att ingen dag är den andra lik, speciellt inte i förskolan. Där 

olika aktiviteter ligger utplanerade över veckan, detta kan ha påverkat vad vi fått ut av våra 

observationer (a.a.) Vi kunde därför konstatera att vi hade fått ut annan data om vi hade 

observerat vid andra tillfällen eller under längre tid. 

6.6 Framtida studier 

Genom att titta på tidigare forskning, observationer samt intervjuer har det ständigt dykt upp nya 

och intressanta infallsvinklar kring ämnet montessoriförskola och problemlösning. Men då en 

mängd av dessa perspektiv har fallit utanför ramen för vår studies syfte har vi valt att bortse från 

denna fakta. Men det vore intressant att följa upp under en framtida studie. Ett exempel på detta 

kunde vara under en intervju där en pedagog redogjorde för hur man arbetar med problemlösning 

och konflikthantering i arbetslaget. Detta hade varit intressant att titta på och se hur det kan 

påverka verksamheten och barngrupperna. Ett annat perspektiv och infallsvinkel som dök upp var 

under diskussion om hur nya barn som tidigare inte gått på montessoriförskola kan anpassa sig 

till de ramar och metoder som följer enligt Maria Montessoris pedagogik. Om de nya barnen har 

svårare att komma in i gruppen. Det hade även varit av intresse att titta på hur 

montessoriförskolor i Sverige ser ut och om verksamheterna ser likadanta ut och om det då går att 

generalisera frågan om montessoriförskolor lever upp till sina ledord ”hjälp mig att hjälpa mig 

själv”. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjufrågor 

Intervjufrågor. 

Vad tänker du på när jag säger problemlösning? 

Hur anser du att ni jobbar med problemlösning i den dagliga verksamheten? 

Hur tror du att problemlösning i vardagen kan hjälpa barnet att utvecklas vidare? 

Hur jobbar ni med problemlösning i hallen? 

Hur jobbar ni med problemlösning vid matsituationer? 

Hur jobbar ni med problemlösning i samlingen? 

Hur jobbar ni med problemlösning när det gäller konflikter mellan barnen? 

Vilka kopplingar kan du se mellan problemlösning och montessoripedagogiken? 

Är det något annat du vill tillägga innan vi avslutar denna intervju? 

Fråga 4-7 (Följdfråga om de anser att de inte jobbar med problemlösning i det specifika området. 

Kan du se någon situation som ni skulle kunna komma med?) 

 


